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1. Úvodem 
Židovské muzeum v Praze (ŽMP) navštívilo v roce 2008 o přibližně 61 000 

návštěvníků méně než v roce 2007. Přestože se ve srovnání se třemi předchozími roky jedná  
o pokles, ŽMP se svými více než 612 000 návštěvníky zůstalo i v roce 2008 jednou z nejvíce 
navštěvovaných kulturních institucí v celé  České republice. 

Pokles návštěvnosti se projevil ve snížených výnosech muzea ze vstupného, jehož 
celková výše za rok 2008 však přesto převyšuje dlouhodobý průměr.  

Nižší počet návštěvníků muzea byl jednoznačně způsoben vnějšími ekonomickými 
důvody. K nim především patřilo výrazné posílení kursu koruny, jež znamenalo zdražení 
vstupného do ŽMP v přepočtu na cizí měnu pro převážnou část návštěvníků, aniž by vstupné 
v korunách rostlo. Dalším důvodem poklesu tržeb byl celkově nižší počet turistů v Praze 
oproti předešlým letům.  Konečně třetí podstatný důvod poklesu tržeb představuje postupná 
proměna struktury návštěvníků České republiky, zejména pak patrný úbytek turistů ze 
západních zemí.  V závěru roku pak návštěvnost ŽMP výrazně negativně ovlivnila všeobecná 
ekonomická krize, jejíž dopady se nejspíše projeví až na hospodářských výsledcích muzea 
v roce 2009.  

Přes tyto nepříznivé vnější okolnosti ŽMP i v roce 2008 plnilo všechny své úkoly 
stanovené střednědobým plánem aktivit. Postupně pokračuje  inventarizace jednotlivých 
fondů. Ke konci roku 2008 bylo v rámci všech dosud uskutečněných inventarizací fyzicky 
revidováno na 65 % sbírkového fondu ŽMP. Poté, co se pro všechny sbírkové předměty a 
knihy ve správě muzea podařilo v uplynulých letech zabezpečit uložení v nových či 
modernizovaných úložných prostorech, které z provozního i bezpečnostního hlediska splňují 
nejpřísnější standardy, se pozornost soustředila na práci s fondem. V roce 2008 významně 
pokročil jeho popis a digitalizace, jak je ve zprávě zřejmé z aktivit jednotlivých oddělení.  

Činnost odborných muzejních pracovníků současně v roce 2008 podstatně ovlivnila 
příprava akcí k 400. výročí úmrtí rabiho Löwa, které připadá na září 2009: reprezentativní 
výstavy v Císařské konírně Pražského hradu (ve spolupráci se Správou Pražského hradu) a 
publikace výpravné knihy (ve spolupráci s nakladatelstvím Academia).   

Muzejní Galerie Roberta Guttmanna uspořádala čtyři výstavy, z nichž tři představily 
veřejnosti dosud nepoznaný sbírkový fond ŽMP – kresby, grafiky a ex libris významných, leč 
veřejnosti málo známých židovských umělců spjatých s územím Čech a Moravy. 

Velice dobře se rozvíjely aktivity Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP ať již v Praze 
či v jeho brněnské pobočce. Vzdělávacích programů se zde v souhrnu zúčastnilo více než 
15 600 osob, především žáků a studentů, kulturních akcí téměř 4000.  

Vzdělávací projekt „Zmizelí sousedé“ se rozšířil do dalších českých škol a díky 
novým putovním výstavám se stal známým i v řadě dalších zemí světa. Za velký úspěch lze 
považovat, že projektu byla v listopadu 2008 udělena v Bruselu cena Evropské komise Zlatá 
hvězda za aktivní evropské občanství.  

K významným edičním počinům muzea v roce 2008 možno počítat vydání dvou 
archivních hudebních CD. Dvojité CD Kantor Ladislav Moše Blum – Zapomenutý hlas 
pražské Jeruzalémské synagogy přináší poprvé záznam nejvýznamnějšího zástupce tradičního 
aškenázského kantorského zpěvu u nás po 2. světové válce. Hudební fantazie a židovské 
liturgické písně Dola Daubera navazují na první archivní CD tohoto umělce vydané v ŽMP 
v roce 2004 a dále uvádějí do povědomí veřejnosti tohoto známého židovského hudebníka 
z meziválečného a krátce poválečného období. 

ŽMP i v roce 2008 aktivně vystupovalo proti projevům antisemitismu a xenofobie ve 
společnosti a uspořádalo řadu společenských akcí upomínajících na oběti šoa. Veřejnost 
ocenila možnost navštívit muzeum zdarma v rámci celopražské akce Muzejní noc, zdarma se 
muzeum jako v minulých letech připojilo k akci Ledová Praha a bezplatně otevřelo své 
expozice školákům. 



V roce 2008 pokračoval čtvrtým rokem projekt péče o židovské kulturní dědictví 
prostřednictvím Federace židovských obcí v České republice, který ŽMP plně financuje.  
Projekt, kterým ŽMP naplňuje úkoly vyplývající z jeho hlavní činnosti, významně přispívá 
k rozvoji kulturních, vzdělávacích, publikačních a náboženských aktivit subjektů sdružených 
ve Federaci židovských obcí, podporuje údržbu a technické zhodnocení majetku židovských 
obcí, propaguje činnost židovské pospolitosti v České republice i zahraničí. 

Ke konci roku 2008 pracovalo v ŽMP 136 zaměstnanců v úplném či částečném 
hlavním pracovním poměru (celkem 130 plných úvazků). Během roku 2008 dále 169 
pracovníků provedlo práce mimo hlavní pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody 
o provedení práce, autorské smlouvy).  
 
2.  Základní údaje o ŽMP 
 
a) Objekty ve správě ŽMP  
 Administrativní budovy v ulici U Staré školy 1 a 3,  Praha 1 –  správa muzea, odborná 

pracoviště, depozitáře, referenční centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna 
(výstavní prostor pro pořádání krátkodobých výstav). 

 Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní lodi Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – 
I. Od počátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 146 originálů a faksimilií. 

 Španělská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na 
Moravě – II. Od emancipace do současnosti. Na galerii byla instalována nová vitrína: 
Českoslovenští Židé v boji a odboji proti fašismu a nacismu. Celkem vystaveno 546 
originálů a faksimilií; zimní modlitebna: stálá expozice Stříbro českých synagog. Celkem 
vystaveno 193 předmětů. 

 Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník obětem nacistické genocidy českých a 
moravských  Židů, v prvním poschodí stálá expozice Příběh dětí. Dětské kresby z Terezína 
1942–1944. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií. 

 Obřadní síň – pokračování  stálé expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. 
Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií. 

 Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga 
a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. V přízemí byla 
nainstalována nová vitrína: Ženské spolky. Celkem vystaveno 481 originálů a faksimilií. 
V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.  

 Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let 20. století – depozitář obrazové sbírky; 
depozitář a pracoviště archivu muzea. 

 Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1. 
 Starý židovský hřbitov z 15. – 18. století. 
 Židovský hřbitov ze 17. –  19. století ve Fibichově ulici v Praze. 
 Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století. 
 Depozitář části knižního fondu v Praze 4. 

 
b) Co ŽMP nabízí 
 Prohlídku pěti stálých  expozic v historických objektech, Starého židovského hřbitova 

z 15. – 18. století a židovského hřbitova v Praze na Žižkově ze 17. – 19. století. 
 Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna. 
 Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP. 
 Semináře s židovskou tematikou. 
 Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP. 
 Služby referenčního centra v administrativní budově vybaveného základní judaistickou 

literaturou a speciálním softwarem. 



 Služby archivu – zajišťování badatelských služeb (poskytování archivních materiálů ke 
studijním účelům, odborné konzultace, rešerše, reprografické služby). 

 Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost. 
 Služby počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a 

se speciálním softwarem. 
 Prezenční video- a fonotéku ve Vzdělávacím a kulturním centru  ŽMP. 
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního 

centra ŽMP. 
 Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů. 
 Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských 

Židů za druhé světové války. 
 Historické obrazové materiály k reprodukci. 
 Vlastní publikace, CD a propagační materiál včetně prodeje muzejních publikací (a hesel 

z encyklopedie židovských obcí) on-line prostřednictvím internetových stránek muzea. 
 Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím  Rezervačního centra 

ŽMP. 
 Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci. 
 Prohlídku s individuálním audioprůvodcem na základě smlouvy s firmou Gallery service, 

s.r.o.  
 

3.  Statistika návštěvnosti za rok 2008 
 

   Celkem 
návštěvníků Dospělí Junioři 

Leden   26 145   18 849     7 296 

Únor   33 184   30 335   12 849  

Březen   64 330   37 038   27 292 

Duben   62 493   31 966   30 527 

Květen   68 056   52 613   15 443 

Červen   49 284   35 887   13 397 

Červenec   58 961    43 424   15 537 

Srpen   71 898   56 580   15 318 

Září    59 161   43 021   16 140   

Říjen   52 094   36 993   15 101 

Listopad   31 854   23 217     8 637 

Prosinec   34 919   26 829     8 090 

CELKEM  612 379 426 752 185 627 

 
4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav 

 
a) Stálé expozice 



ŽMP pokračovalo v prezentaci svých sbírek projektem Předmět měsíce, které byly 
v roce 2008 vybrány s ohledem na 60. výročí založení Státu Izrael. Představeny byly např. 
pokladničky, které sloužily ke shromažďování podpory pro židovské osídlení na území 
Palestiny, různé suvenýry, které byly dovezeny ze Svaté země, či známka s  dětskou kresbou 
Petra Ginze, jejíž kopie putovala do vesmíru s prvním izraelským kosmonautem Ilanem 
Ramonem. 
 
b) Krátkodobé výstavy 
I.   Galerie Roberta Guttmanna: 
 Bedřich Feigl (1884–1965). Obrazy, kresby, grafika. 1. listopadu 2007 – 20. ledna 2008 (z 

cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP, kurátor A. Pařík).  
 Hella Guthová. Rozpuštěné postavy. 7. února – 27. dubna (z cyklu Prezentace sbírkového 

fondu ŽMP, kurátor A. Pařík). 
 Neznámý Michel Fingesten. Obrazy, grafika, exlibris ze sbírky Ernsta Deekena. 29. 

května – 31. srpna (z cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění, kurátor A. 
Pařík). 

 Jarmila Mařanová. Kafka a Praha. 25. září 2008 – 4. ledna 2009 (z cyklu Prezentace 
sbírkového fondu ŽMP, kurátor A.Pařík). 

 
II.  Vzdělávací a kulturní centrum Praha: 
 Wandering After Little Hints/Putování za drobnými náznaky – výstava maleb, kreseb a 

grafiky (dřevořez, monotyp, litografie) izraelské výtvarnice a básnířky Margo Paran 
původem z Kadaně, leden – únor. 

 Přerušená modlitba – výstava obrazů Sylvy Chludilové zachycující atmosféru starého 
židovského Mikulova, 28. února – 25. dubna. 

 Still with Us / Stále s námi – výstava abstraktních maleb (pastel, olej) a koláží americké 
výtvarnice Marilyn Banner, USA, 28. února – 25. dubna. 

 Devět židovských cest – procházky po památkách Čech, Moravy a Slezska – výstava 
fotografií Ivana Prokopa, které vznikly jako ilustrace k obrazovému průvodci Jiřiny 
Chrastilové, 30. dubna – 12. června. 

 Můj obraz 20. století – výtvarné práce soutěže pořádané Památníkem Terezín v roce 2006, 
září – říjen, prosinec.  

 Zpráva o Lodži ve snímcích Karla Cudlína, 6. – 21. listopadu. 
 
III. Vzdělávací a kulturní centrum Brno: 
 Tanec s ďáblem – výstava fotografií Radomíra Škody, 1. – 31. ledna.  
 Zahrady života – výstava fotografií židovských hřbitovů Milana Slavingera, 1. – 29. 

února.  
 Na počátku... – putovní expozice fotografií izraelské přírody, autorka  Šaj                       

Ginottová (Izrael), 1. – 31. března.  
 Dopisy z nacistických koncentračních táborů a věznic – filatelistická sbírka předsedy 

brněnského Klubu filatelistů Valentina Schiebla, 1. – 30. dubna.  
 Životní ragtime Pavly Kováčové – výstava obrazů, 1. – 31. května ¨ 
 Kamarádky a kamarádi malé Helgy – výstava kreseb a zápisů z památníku Helgy 

Hoškové, 1. – 30. června.  
 Putování rabiho Löwa spící Prahou – výstava obrazů a koláží Věry Provazníkové, 1. – 30 

září.  
 Fragmenty Třebí č– Třešť – výstava fotografií Pavla Heřmana, 1. – 31. října.  
 Židé v boji a odboji – putovní výstava, 1. – 30. listopadu.  
 Izrael ve fotografii – Hana Němečková, 1. – 31. prosince.  



 
IV. Ve spolupráci s dalšími institucemi 
 Dokud ta jména ještě existují – otisky náhrobků židovského hřbitova v Šafově v grafickém 

díle Kunita Nagaoky (Japonsko), 31. března – 19. dubna, ve spolupráci s Židovskou obcí 
Brno, Křížová chodba Nové radnice v Brně.  

 
c) Výstavy mimo prostory ŽMP 
I. Česká republika  
 Panelová výstava k 60.výročí státu Izrael připravená pro Městskou část Prahy 5. září.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Plzeň, SPŠ, 3. prosince 2007 – 27. 

února 2008. 
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Středokluky, ISŠ S. Kubra, 13. 

prosince 2007 – 12. ledna. 
 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, Uničov, gymnázium, 2. – 29. 

ledna. 
 Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta, Městská knihovna Vyškov, 7. ledna – 28. 

března. 
 Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, Městský úřad Telč, 9. – 31. ledna.  
 „Od té doby věřím na osud...“ Transporty protektorátních Židů na území Polska v letech 

1941–1942, Památník Terezín, 10. ledna – 7. března.   
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Praha, ZŠ Praha 10, 12. – 31. ledna.  
 Anna Franková – odkaz pro současnost, Litoměřice, ZŠ Na Valech, 21. ledna – 8. únor.  
 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, Městské kulturní středisko 

Konice, 1. – 14. února.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Ostrava, Biskupské gymnázium, 1. – 

20. února.  
 Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín,  ZŠ Brno, Merhautova, 2. –  29. února.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Těšín, Muzeum Těšínska, 26. února 

–  25. května.  
 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, ICEJ Valašské Meziříčí, 27. 

února –  30. března.  
 Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, Slezská církev Třinec, 3. –  22. března.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Opava, Mendelovo gymnázium, 4. – 

30. března.  
 Židovské vzdělávání a školství, Muzeum Prostějovska, 3.  dubna –  18. května.   
 Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, Církevní základní škola Třinec, 25. března –  13. 

dubna.  
 Anna Franková – odkaz pro současnost, Strážnice, gymnázium, 25. března –  28. dubna.  
 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, ZŠ Louny, 2. –  30. dubna.  
  Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Olomouc, FZŠ M. Horákové, 14. – 

25. dubna.  
 Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín,  Gymnázium Třinec, 14. –  30. dubna.  
 Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, Gymnázium s polským jazykem vyučování, Český 

Těšín, 1. –  13. května.  
 Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín,  kostel Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně, 14. –  

30. května.  
 Muž, který si nedal pokoj..., Regionální muzeum v Mikulově, 18. května –   30. září.   
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Ostrava, gymnázium Ostrava-

Zábřeh, 27. května – 13. června.  



 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, České Budějovice, Dům 
kultury, 3. – 30. června. 

 Židovské tradice a zvyky, Městské muzeum Strážnice,  5.  června – 14. září.   
 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, Infocentrum Dolní 

Kounice, 1. –  28. července.  
 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, Zadní Synagoga Třebíč, 29. 
července – 30. srpna.  

 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Bzenec, ZŠ, 15. srpna –  30. září.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Úštěk, synagoga, září.  
 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, Muzeum Hořice, 7. –   21. 

září. 
 Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, Kulturní dům Terezín, 10. – 26. září.  
 Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži, Praha, La Fabrika, 29. –  30. září. 
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Litvínov, ZŠ, říjen. 
 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, Gymnázium Vysoké 

Mýto, 2. –  24. října.  
 Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži, Boskovice, Kino Panorama, 2. –  16. října. 
 Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži, Ostrava, Minikino, 12. – 26. října.  
 Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži, Děčín, synagoga, 20. října  –  2. listopadu.  
 Děvčata z pokoje 28, L 410, Terezín, ZŠ a MŠ Brankovice, 31. října –  15. prosince.  
 Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži, Písek, 22. –  30. října. 
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Ústí nad Labem, ZŠ Husova, 

listopad. 
 Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí, Gymnázium Dr. Emila 

Holuba v Holicích,  1. listopadu –  18. prosince  
 Anna Franková – odkaz pro současnost, Jablonec nad Nisou, Gymnázium U Balvanu, 3. 

listopadu –  12. prosince.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Říčany, gymnázium, 2. – 11. 

prosince.  
 Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta, VKC Brno – vstupní prostory budovy tř. 

Kpt. Jaroše 3, 8. –  19. prosince. 
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Praha, Městská knihovna, 15. 

prosince.  
 
II. Zahraničí 
 Repríza výstavy Druhý život českých svitků Tóry (zúžená verze), Memorial Scroll Centre, 

Westminster Synagogue, Londýn, UK,  duben 2007 –  duben 2008. 
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Furman University, Greenville 

South Caroline, leden – únor. 
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Gymnázium Pankúchova 6, 

Bratislava, 28. ledna – 8. února.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Gymnazium, Grosslingova 

Bratislava, 10. – 27. února.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Consulate General of the Czech 

Republic in Toronto, 28. února – 28. března.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Gymnazium Šamorín, 1. – 15. 

března. 
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Congregation Beth Shalom, 

Pompton Lakes, New Jersey, březen – duben.  



 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, SOU – Učilište strojárske Martin, 
27. března – 4. dubna.  

 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Vanier College Library, 821 Ste-
Croix, Montreal, 8. dubna – 30. května. 

 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Gewerkschafthaus Frankfurt, 20. –
22. května. 

 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Congregation Beth El, Fairfield 
Connecticut, květen – červenec.  

 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Gewerkschafthaus Kessel, 4. – 30. 
července.  

 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Chicago International Conference on 
Jewish Genealogy, červenec – srpen. 

 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Markgräfler Gymnasium in 
Müllheim, 15. – 30. září.  

 Dětské kresby z Terezína 1943–1944, Sarajevo, Židovské muzeum, 17. září  – 8. října  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Rabbi Steven Moss, B'nai Israel, 

Oakdale, New York, září – prosinec. 
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Temple Sholam of West Essex, září –

prosinec.  
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Albert-Schweitzer-Gymnasium in 

Gundelfingen, 2. – 15. října.  
 Dětské kresby z Terezína 1943–1944, Zenica, Synagoga, 15. – 31. října. 
 Dětské kresby z Terezína 1943–1944, Mostar, Galerie Prosvjeta, 6. – 21. listopadu. 
 Zmizelí sousedé – Pocta dětským obětem holocaustu, Immanuel-Kant-Gymnasium 

Hamburg, 25. – 28. listopadu.  
 Dětské kresby z Terezína 1943 –1944, Cazin, Kulturní dům, 27. listopadu – 19. prosince. 

 
d) Spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a 
konzultace) 
I. Česká republika 

 Moravská galerie v Brně, zápůjčka pro výstavu Milada Marešová: Zapomenutá malířka 
českého modernismu, 14. března  –  25.  května.  

 Velvyslanectví státu Izrael v Praze – zápůjčka 19 sbírkových předmětů pro reprezentativní 
účely,  14. dubna  2008  –   30.  dubna  2009. 

 Občanské sdružení Památník Hartmanice – zápůjčka 2 povijanů na Tóru pro expoziční 
účely (15. dubna  – 31. října  ) a pokračující zápůjčka 11 předmětů pro expoziční účely. 

 Židovská obec v Praze – zápůjčka 5 synagogálních textilií pro liturgické účely, 17. –  28. 
dubna. 

 Městské muzeum a galerie ve Svitavách – zápůjčka 7 předmětů pro expoziční účely, 24. 
dubna 2008 – 30.  dubna 2009. 

 Město Polná – zápůjčka 11 předmětů pro expoziční účely, 29. dubna  –  15. října. 
 Městské kulturní středisko Holešov – zápůjčka 1 předmětu pro výstavní účely, 7.  května 

2008  –  7. května  2009. 
 Židovská obec Plzeň – zápůjčka 11 předmětů pro výstavní účely, 26. května –  31. října. 
 Národní galerie v Praze – zápůjčka obrazu Maxe Ernsta pro účely stálé expozice, 1. 
června  2008   –   1. června 2009. 

 Židovská obec Olomouc – zápůjčka 5 předmětů pro liturgické účely, 2. června  –  30. září. 
 Židovská obec Olomouc – zápůjčka 2 předmětů pro liturgické účely, 2. června  2008  –   

30. června 2009. 
 Židovská obec Brno – zápůjčka 41 předmětů pro liturgické účely, 1. srpna 2008  –  1. 



srpna 2009. 
 Židovská obec v Praze – zápůjčka 11 synagogálních textilií pro liturgické účely, 25. září  

–   23. října. 
 Galerie hlavního města Prahy – zápůjčka 19 obrazů pro výstavní projekt Bytosti odnikud. 

Metamorfózy akademizujících principů v malbě 1. poloviny 20. století , 1.  října 2008  –  
15. března  2009. 

 Galerie hlavního města Prahy, výběr a zápůjčka 19 pláten pro výstavu Bytosti odnikud: 
Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, 22.  října 2008  –   1. 
února 2009. 

 Židovská obec Liberec – zápůjčka 1 předmětu pro liturgické účely , 29. října  –   30. 
listopadu  a pokračující zápůjčka 2 předmětů pro liturgické účely. 

 Galerie výtvarného umění v Ostravě, zápůjčka 3 pláten pro výstavu Sváry zření: Fasety 
modernity na přelomu 19. a 20. století / 1890 – 1918, 2.  prosince  2008  –   28.  února  
2009. 

 Federace židovských obcí v České republice – pokračující zápůjčka 9 uměleckých 
předmětů. 

 Město Dobruška – pokračující zápůjčka 16 předmětů. 
 Městské kulturní středisko Třebíč – pokračující zápůjčka 50 předmětů. 
 Městské muzeum Žamberk – pokračující zápůjčka 8 předmětů. 
 Muzeum a galerie Orlických hor – pokračující zápůjčka 8 předmětů. 
 Památník Terezín – pokračující zápůjčka 10 předmětů pro expoziční účely.  
 Polabské muzeum v Poděbradech – pokračující zápůjčka 20 předmětů. 
 Regionální muzeum v Mikulově – pokračující zápůjčka 25 předmětů. 
 Zápůjčka 15 originálů dětských kreseb z Terezína pro dočasnou instalaci v rámci stálé 

expozice muzea, prosinec. 
 Židovská obec Děčín – pokračující zápůjčka 32 předmětů pro expoziční účely.  
 Židovská obec Karlovy Vary – pokračující zápůjčka 14 předmětů pro liturgické účely. 
 Židovská obec Ostrava – pokračující zápůjčka 12 předmětů pro liturgické účely. 
 Židovská obec Plzeň – pokračující zápůjčka 19 předmětů pro liturgické účely.  
 Židovská obec v Praze – pokračující zápůjčka 90 předmětů pro liturgické účely.  
 Židovská obec Teplice – pokračující zápůjčka 7 předmětů pro liturgické účely.  

 
II. Zahraničí 

 United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA – zápůjčka 15 
originálů dětských kreseb z Terezína pro dočasnou instalaci v rámci stálé expozice muzea. 

 Memorial Scroll Centre, Westminster Synagogue, Londýn, UK – repríza výstavy Druhý 
život českých svitků (duben 2007 – duben 2008). 

 Memorial Scrolls Trust, Kent House, Rutland Gardens, Londýn, Velká Británie – 
zápůjčka 3 liturgických předmětů pro výstavní projekt s názvem The Silent Messengers – 
The Story of the Czech Scrolls. 

 
5. Spolupráce v České republice a v zahraničí  

ŽMP spolupracovalo se 157 místními a 97 zahraničními politickými, 
administrativními, kulturními, akademickými a vzdělávacími  institucemi. 
 
I. Česká republika 

 Archiv hlavního města Prahy 
 Archiv Národní knihovny 
 Art, Praha 
 Arte-fakt – sdružení na ochranu památek 



 Asociace muzeí a galerií České republiky 
 Bejt Praha 
 Bodleian Library, Oxford University  
 Česká televize 
 Česká unie židovské mládeže 
 České muzeum výtvarných umění, Praha 
 Český rozhlas 
 Federace židovských obcí v České republice, Praha 
 Galerie hlavního města Prahy 
 Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, ČR 
 Historický ústav AV ČR 
 ICOM, CEICOM 
 Informační centrum OSN v Praze 
 Institut Terezínské iniciativy, Praha 
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta 
 Karlova Univerzita, FF, Ústav evropské etnologie 
 Knihovna Národního muzea v Praze 
 Krajská vědecká knihovna, Liberec 
 KVIZ Třebíč 
 Magistrát hlavního města Prahy 
 Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí 
 Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta 
 Matana a.s., Praha 
 Město Dobruška – Muzeum 
 Městská část Praha 5 
 Městská knihovna v Praze 
 Městské kulturní středisko Holešov 
 Městské kulturní středisko Třebíč 
 Městské muzeum a galerie Svitavy 
 Městské muzeum v Mohelnici 
 Městské muzeum v Polné 
 Městské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem 
 Městské muzeum v Žamberku 
 Městský úřad Uherský Ostroh, Odbor kultury  
 Ministerstvo kultury České republiky 
 Moravská galerie v Brně 
 Moravské zemské muzeum v Brně, Etnografický ústav 
 Moravský zemský archiv, Brno 
 Muzeum a galerie Orlických hor 
 Muzeum Boskovicka 
 Muzeum Českého krasu v Berouně 
 Muzeum Českého lesa v Tachově 
 Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic 
 Muzeum hlavního města Prahy 
 Muzeum J. A . Komenského v Uherském Brodě 
 Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
 Muzeum Jindřichohradecka 
 Muzeum Královského hvozdu Nýrsko 
 Muzeum Mladoboleslavska 
 Muzeum Prostějovska 



 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
 Nadace Respekt a tolerance, Mohelnice 
 Nadační fond obětem holocaustu, Praha 
 Nakladatelství Academia 
 Národní archiv, Praha 
 Národní filmový archiv, Praha 
 Národní galerie v Praze 
 Národní institut dětí a mládeže  
 Národní knihovna České republiky 
 Národní muzeum v Praze 
 Národní památkový ústav, Plzeň 
 Národní památkový ústav, Ústřední pracoviště, Praha 
 Národní technické muzeum, Praha 
 Občanské sdružení Krnovská synagoga 
 Občanské sdružení Respekt a tolerance, Mohelnice 
 Občanské sdružení SKP Orlová 
 Občanské sdružení Synagoga Kosova Hora 
 Občanské sdružení Tolerance a občanská společnost 
 Obecní úřad Dambořice 
 Obecní úřad Dešenice  
 Obecní úřad Svojšín 
 Obecní úřad Velké Přílepy 
 Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 
 Památník Hartmanice, o.s. 
 Památník národního písemnictví ČR 
 Památník Terezín 
 Pedagogické muzeum J.A.Komenského v Praze 
 Polabské muzeum v Poděbradech 
 Polský institut v Praze 
 Post Bellum o.s. 
 Redakce časopisu Ethnologia Europae Centralis 
 Redakce časopisu Patriot (Městský dům kultury Sokolov) 
 Redakce časopisu Sanquis  
 Redakce časopisu U nás (Praha–Libuš)  
 Regionální muzeum v Mikulově 
 ScArt, o. s. – Společnost pro vědu a umění / Association for Science and  
 Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem 
 Severočeské muzeum, Liberec 
 SIT – School of International Training, Praha 
 Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd  
 Slezská univerzita Opava, Katedra muzeologie 
 Slovácké muzeum Uherské Hradiště 
 Správa Pražského hradu 
 Státní oblastní archiv v Litoměřicích 
 Státní oblastní archiv v Praze 
 Státní okresní archiv Cheb 
 Státní okresní archiv Kladno 
 Státní okresní archiv Klatovy 
 Státní okresní archiv Kutná Hora 
 Státní okresní archiv Liberec 



 Státní okresní archiv Přerov 
 Státní okresní archiv Přerov 
 Státní okresní archiv Rokycany 
 Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 
 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, obor 

restaurování kovů 
 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
 Svaz bojovníků za svobodu 
 Třebechovické muzeum betlémů, Třebechovice pod Orebem 
 Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 
 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy  
 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a 

archivního studia 
 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin 
 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie 
 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění 
 Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta 
 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie 
 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Kabinet judaistiky  
 Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování v Litomyšli 
 Univerzita Pardubice, Katedra historických věd 
 Ústav dějin umění AV ČR 
 Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha 
 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum orální historie 
 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum pro dokumentaci majetkových převodů 

kulturních statků obětí II. světové války 
 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum pro dokumentaci majetkových převodů 

kulturních statků obětí II. světové války 
 Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd ČR 
 Velvyslanectví Státu Izrael v České republice 
 Velvyslanectví USA v České republice 
 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 
 Vlastivědné muzeum Jesenicka 
 Vlastivědné muzeum v Olomouci 
 Vojenský historický ústav AČR 
 Východočeské muzeum v Pardubicích 
 Vysoká škola chemicko technologická Praha, Ústav chemické technologie 

restaurování památek 
 Vysoká škola chemicko technologická Praha, Ústav kovových materiálů a korozního 

inženýrství 
 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 
 Vyšší odborná škola informačních služeb, obor Služby muzeí a galerií 
 Základní škola Davle 
 Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta 
 Západočeské muzeum Plzeň, pobočka Etnografický ústav 
 Zemský archiv v Opavě 
 Židovská obec Brno 
 Židovská obec Děčín 
 Židovská obec Karlovy Vary 



 Židovská obec Liberec 
 Židovská obec Olomouc 
 Židovská obec Ostrava  
 Židovská obec Plzeň 
 Židovská obec Praha 
 Židovská obec Teplice 
 Židovská obec Ústí nad Labem 
 Živá paměť o.p.s. 

 
II. Zahraničí 

 Aktion Sühnezeichen, Německo 
 Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Warszawa, Polsko 
 Ashkenaz Heritage Institute, Modiin Illit, Izrael 
 Association of European Jewish Museums 
 Beit Theresienstadt, Izrael 
 Belvedere, Wien, Rakousko 
 Beth Hatefusoth, The Nahum Goldmann Museum of Jewish Diaspora, Izrael 
 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
 Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, SRN 
 Bundesarchiv, pobočka Aachen, SRN 
 Bundesarchiv, pobočka Ludwigsburg, SRN 
 Bundesarchiv, pobočka, Koblenz, SRN 
 Bundesarchives, Berlin, SRN 
 Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem, Izrael 
 Central European Cultural Institute, Budapešť, Maďarsko 
 Central European University, Budapešť, Maďarsko  
 Central Saint Martins College of Art & Design, University of the Arts London, Velká 

Británie  
 Centrum Judaicum, Berlin, SRN 
 Commission for the recovery of the bibliographic heritage of the Jewish Community 

in Rome, Rome, Itálie 
 Czech Memorial Scrolls Trust, London, Velká Británie 
 Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin, SRN 
 Deutsche Bibliothek, Lipsko, SRN 
 Deutsche Dienstelle (WASt), Berlin, SRN 
 Deutsches Historisches Museum, Berlin, SRN 
 Dokumentačné stredisko holocaustu, Bratislava, SR 
 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien, Rakousko 
 Eretz Israel Museum, Izrael 
 European Association for Jewish Culture, London, Velká Británie 
 Forschungsstelle für Zeitgeschichte – Werkstatt der Erinnerung, Hamburg, SRN 
 Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, 

Historisches Institut – Abteilung Neuere Geschichte, Ludwigsburg, SRN 
 Freie Universität Berlin, Osteuropa-Institut, SRN 
 Fundació Caixa Catalunya, Barcelona, Španělsko 
 Gedenkstätte Grafeneck, SRN 
 Gedenkstätte Sonnenstein, Pirna, SRN 
 Hanadiv Charitable Foundation 
 Harvard Ukrainian Research Institute, Cambridge, USA 
 Haus der Bayerischen Geschichte, Zwiesel, SRN 



 Haus der Wannsee Konferenz, Berlin 
 Hechal Shlomo, Jewish Art Museum, Izrael 
 Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, Université Sorbonne, Paris 
 Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg, SRN 
 Institut für Zeitgeschichte, Berlin – München, SRN 
 Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, w Lublinie, Polsko 
 Jüdisches Museum Basel, Švýcarsko 
 Jüdisches Museum Berlin, SRN 
 Jüdisches Museum Franken, Fürth, SRN 
 Jüdisches Museum München, SRN 
 Jüdisches Museum Wien, Rakousko 
 Kingston Liberal Synagogue, Londýn  
 Kingswood College, Grahamstown, Jihoafrická republika 
 KZ Gedenkstätte Neuengamme, SRN 
 Landesarchiv Baden-Württenberg, Stuttgart, SRN 
 Landesarchiv Berlin, SRN 
 Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz, Koblenz, SRN 
 Landesmedienzentrum, Stuttgart, SRN 
 Library of  Congress, Washingtin DC, USA 
 Library of the Jewish Theological Seminary 
 Lo Tishkach European Jewish Cemeteries Initiative, Brusel 
 Memorial Scroll Trust, Londýn, Velká Británie 
 Museum für Angewandte Kunst, Wien, Rakousko 
 Museum Historii Żydów Polskich, Warszawa, Polsko 
 Museum of Art, Ein Harod, Izrael 
 Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Těšín  
 Österreichische  Nationalbibliothek, Wien, Rakousko 
 Österreichisches Staatsarchiv, Vídeň 
 Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin, Polsko 
 School of the Art Institute of Chicago, USA 
 Skirball Cultural Center Los Angeles, USA 
 Slovenské centrum židovského kultúrného dedičstva, Bratislava, Slovensko 
 Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, Bratislava, Slovensko 
 Staatsarchiv Ludwigsburg, SRN 
 Staatsarchiv, Hamburg, SRN 
 Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlin, SRN 
 Stiftung Topographie des Terrors, Berlin, SRN 
 Tel Aviv University, Israel (The Goldstein-Goren Diaspora Research Center) 
 Temple B´nai Sholom, New Bern (NC), USA 
 Temple Sholom of West Essex, Cedar Grove (NJ), USA  
 The American Joint Distribution Committee, USA 
 The Eretz Izrael Museum Tel Aviv, Izrael 
 The Hebrew University of Jerusalem, Izrael 
 The Israel Museum, Izrael 
 The Jewish Museum London, Velká Británie 
 The Jewish Museum New York, USA 
 The Metropolitan Museum of Art, New York, USA 
 The Museum of Jewish Heritage, New York, USA 
 The Rafto Human Right House, Norsko 
 The Rothschild Foundation Europe 



 The Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA 
 The Synagogue Art Research, Jeruzalém 
 United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA 
 University of New Mexico – UNM Art Museum, Albuquerque, USA 
 Wellington Progressive Jewish Congregation, Nový Zéland 
 William Paterson University – Art Department, New Jersey, USA 
 Yad Vashem, Jerusalem, Izrael 
 Zentralstelle der Landesjustitzverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischen 

Verbrechen, Ludwigsburg, SRN 
 Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin, SRN 
 Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, Polsko 

 
6. Odborná a výzkumná činnost 
 
a) Příprava nových expozic 
 Koncepce prezentačního projektu ŽMP Předmět měsíce na rok 2009. (E. Kosáková). 
 Přípravné práce k výstavě Cesta života při příležitosti 400 let od úmrtí  rabiho Löwa 

(Maharala) v roce 2009: Vypracování scénáře výstavy, doplnění seznamu exponátů, 
jednání s vypůjčovateli, výběr architekta výstavy  (A. Putík, E. Kosáková A. Pařík,  M. 
Veselská, E. Smékalová, H. Kopřivová)  a autory katalogových příspěvků (A. Putík. O. 
Sixtová); konzultace. (A. Putík, D. Polakovič, A. Pařík, E. Kosáková). 

 Přípravné práce k výstavě Od té doby věřím na osud… III. Transporty protektorátních 
Židů do Běloruska (J. Šplíchalová). 

 Zajištění  textů a výběru materiálů pro pultovou vitrínu s tématikou židovského odboje ve 
Španělské synagoze (autorka Aurelia Zudová-Lešková, za ŽMP J. Šplíchalová). 

 
b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele 
 Průběžná spolupráce s domácími i zahraničními historiky a badateli – příprava rešerší, 

materiálů pro projekty, přednášky a knihy, výběr archivních materiálů, fotografií a 
vzpomínek, poskytování konzultací (J. Šplíchalová, A. Franková, M. Frankl, K. 
Svobodová, M. Sedláková, M. Bártová, D. Veselská, M. Sidenberg, J. Kuntoš, O. Sixtová, 
M. Veselská, E. Kosáková,  V. Hamáčková, M. Hanková, L. Petrusová,  I. Cermanová, D. 
Polakovič, A. Putík). 

 Spolupráce na projektu Digital Terezín Resource Centre – ve spolupráci s Institutem 
Terezínské iniciativy, Památníkem Terezín, Beit Theresienstadt. 

 Spolupráce při sdílení audionahrávek přeživších šoa v rámci Společenství paměti národa 
(K. Svobodová). 

 Vyhledání materiálů a skenování vybraných dokumentů pro výstavu ŽO Praha Hagibor 
1888 – 2007  (V. Hamáčková, M. Kurečková). 

 Vyhledání materiálů pro o.s. Respekt a tolerance pro plánovanou výstavu v synagoze 
v Úsově (V. Hamáčková, O. Sixtová). 

 Skenování historických fotografií synagogy v Kosové Hoře pro stálou expozici 
v restaurovaném objektu modlitebny (M. Kurečková). 

 Vyhledání a skenování dokumentů pro expozici Memorial Scrolls Trust v Londýně (V. 
Hamáčková, M. Kurečková). 

 
c) Výzkumná činnost   
I. Oddělení židovských dějin a judaistiky  

Zkoumaná témata: 



 Judaika v archivech ČR – Národní archiv v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Archiv 
Národní knihovny ČR, Moravský zemský archiv, Zemský archiv v Opavě, pobočka 
Olomouc  (I. Cermanová, J. Fiedler, D. Polakovič, A. Putík). 

 Bohemikální judaika v izraelských archivech a knihovnách (říjen – listopad) – Central 
Archives for History of Jewish People v Jeruzalémě, National Library of Israel 
v Jeruzalémě (D. Polakovič). 

 Politické, sociální a hospodářské dějiny pražských Židů 1648 – 1745 (A. Putík). 
 Sociální a intelektuální dějiny pražských Židů 1750 – 1850 (I. Cermanová).  
 Biografie Maharala (A. Putík, D. Polakovič). 
 Šabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík).  
 Židovské osvícenství v Čechách (I. Cermanová).  
 Hebrejský knihtisk a knižní obchod v Čechách na konci 18. a v první polovině 19. století  

(I. Cermanová).  
 Epigrafika – odborné zpracování donačních nápisů na předmětech textilní sbírky ŽMP: 

povijany (I. Cermanová).  
 Epigrafika  – odborné zpracování nápisů na náhrobcích a v synagogách (D. Polakovič).  
 Fragmenty středověkých hebrejských rukopisů ve sbírkách archivů, knihoven a muzeí 

v České republice (D. Polakovič).  
 Genealogie pražských židovských rodin 16. – 18. století, vkládání výsledků do 

genealogického programu  (A. Putík). 
 Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy a topografie židovských sídel (J. 

Fiedler). 
 Bibliografie a referenční pomůcky k dějinám Židů v českých zemích – doplňování 

souborné bibliografické databáze od nejstarších dob do roku 1918 (D. Polakovič). 
 

Výsledky studia odborné literatury a pramenů ke zkoumaným tématům byly publikovány 
v odborném tisku a využity pro potřeby konzultací, rešerší a přednášek. 
 
II. Archiv 

Zkoumaná témata: 
 Judaika v archivech ČR – Národní archiv, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka 

Most, Státní okresní archiv Klatovy, Státní okresní archiv Kutná Hora, Státní okresní 
archiv Teplice (V. Hamáčková, M. Hanková). 

 Epigrafika – odborné zpracování nápisů na židovských náhrobcích a v synagogách (V. 
Hamáčková, L. Petrusová). 

 Pokračování ve výzkumu archivních materiálů k dějinám Židů v okupovaném pohraničí se 
zaměřením na písemnosti úřadu Stillhaltekomissar für Organisationen, uloženém 
v Rakouském státním archivu (V. Hamáčková, ve spolupráci s PhDr. M. Lhotovou ze 
Severočeského muzea v Liberci) a v Národním archivu (V. Hamáčková). 

 Židovská komunita v českých zemích po roce 1945 (M. Hanková). 
 

Výsledky studia odborné literatury a archivních pramenů se pomítají do referátů a 
publikovaných studií, jsou využívány při pořádání fondů archivu ŽMP a pro konzultace a 
rešerše poskytované badatelům. 
 
III. Sbírkové oddělení 

Zkoumaná témata: 
 Určování autorství stříbrných sbírkových předmětů (v návaznosti na přípravu výstav a 

katalogu stříbra) – odborné zpracování fondu, katalogizace / rekatalogizace předmětů ve 
sbírce. (J. Kuntoš). 



 Archivní rešerše v rámci provenienčního průzkumu děl konfiskovaných v období druhé 
světové války a zařazených do sbírek ŽMP. (M. Sidenberg). 

 Historická fotografie ze sbírek ŽMP (1850 – 1939/1945) – odborné zpracování fondu – 
katalogizace a zhodnocení sbírky po provedení nezbytného archivního výzkumu. (M. 
Sidenberg). 

 Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě – sběr 
relevantních informací vyplývajících z průběžného odborného zpracování fondu sbírky 
rukopisů a starých tisků, případně předmětů mimo sbírky ŽMP. (O. Sixtová). 

 Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě  – sběr 
relevantních informací vyplývajících z průběžného odborného zpracování fondu sbírky 
rukopisů a starých tisků, případně předmětů mimo sbírky ŽMP. (O. Sixtová). 

 Katalogizace vzácných bohemikálních hebrejských tisků z fondu knihovny ŽMP 
(Cataloguing of Rare Hebrew Books printed in the Czech Lands and kept in the JMP 
Library Collection). Grantový projekt Hanadiv Charitable Foundation. (O. Sixtová). 

 Odborné zpracování a vyhodnocení úplného souboru povijanů na Tóru z Čech a Moravy 
jako výlučného a dosud nezveřejněného pramene pro bádání v oblasti společenských věd 
a zhodnocení jeho přínosu k rozvoji znalostí kulturní rozmanitosti společnosti. Projekt 
finančně podpořen v letech 2007 – 2009 Ministerstvem kultury ČR v programu výzkumu 
a vývoje. (D. Veselská). 

 Biografie Hany Volavkové (v souvislosti s přípravou výstavy na rok 2010). (M. Veselská) 
 Historie Židovského muzea v letech 1906 –  2006 (podklady pro publikaci ke 100. výročí 

založení ŽMP, archivní rešerše, rozhovory s pamětníky). (M. Veselská). 
 Vyhledání a analýza archivních dokumentů v Archivu ŽMP k provenienci sbírkových 

předmětů ŽMP (Treuhandstelle). (M. Veselská). 
 
IV. Oddělení holocaustu 

Zkoumaná témata: 
 Dějiny antisemitismu a holocaustu českých a moravských Židů. Studium odborné 

literatury a archivních pramenů pro potřeby konzultací, rešerší, přednášek a publikační 
činnosti. (A. Franková, J. Šplíchalová, K. Svobodová, M. Frankl). 

 Studium archivních dokumentů a literatury, které se vztahují k transportům do  ghett, 
koncentračních a pracovních táborů v Pobaltí, Bělorusku a Polsku.  (J. Šplíchalová). 

 Studium vzpomínek pamětníků holocaustu v rámci přepracování databáze vzpomínek (K. 
Svobodová, M. Frankl). 

 Výzkum o „křišťálové noci“ v pohraničí českých zemí (M. Frankl). 
 Výzkum o diskusích o „židovské otázce“ a o protižidovských náladách a výtržnostech v 

60. letech 19. století (M. Frankl). 
 
V.  Knihovna 

Zkoumaná témata:  
 Provenience knihovního fondu Židovského muzea v Praze. Doplňování biografických a 

místopisných údajů do databáze v souvislosti s retrospektivní fyzickou prohlídkou fondu 
za účelem zjištění původních vlastníků (M. Bušek).  

 
7. Vzdělávací činnost 
 
a) Vzdělávací a kulturní centrum (VKC) 

I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů),  
přednášková činnost 



VKC pokračovalo v pořádání tematických přednášek spojených s prohlídkou stálých 
expozic muzea, ukázkou specifických předmětů nebo historických dokladů vztahujících se 
k židovské minulosti, případně kombinovaných s promítáním filmů. Program určený žákům a 
studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol zahrnuje přednášky na 
tato témata:  

- Tradice a zvyky Židů 
- Biblické dějiny Židů 
- Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. století do současnosti 
- Perzekuce českých a moravských Židů za 2. světové války 
- Významné židovské osobnosti v oblasti literatury v kontextu české kultury 
- Izrael včera a dnes 
- Dějiny antisemitismu 
- Besedy s pamětníky holocaustu ve VKC ŽMP i ve školách 
 
 Kromě přednášek VKC rozvíjelo programy Dílny na téma židovské svátky, životní 
cyklus a tradice a interaktivní programy s tématikou holocaustu a rasové perzekuce Židů. 
V Praze se programů zúčastnilo 12 588 osob, mimo Prahu 281 osob. 
 
II. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté) 

 Programů se zúčastnilo 932 osob z  Německa, USA, Anglie, Rakouska, Španělska, 
Kanady, Itálie a Francie. 

 
III.  Kursy pro průvodce 

 Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 58 osob. 
 
IV. Semináře 

 Ve spolupráci s Památníkem Terezín se v březnu 2008 uskutečnily dva třídenní 
semináře pro 90 učitelů na téma Jak učit o holocaustu. 
 V rámci mezinárodního semináře Holocaust ve vzdělávání, pořádaného 20. – 23. 
listopadu 2008 Památníkem Terezín,  prezentovalo VKC putovní výstavu a projekt Neztratit 
víru v člověka...  Protektorát očima židovských dětí a také činnost VKC pro školy a pedagogy. 
 Za účasti  24 učitelů proběhl  ve dnech 5. – 6. září,  21. – 22. září,  9. – 10. listopadu  a 
30. listopadu – 1. prosince seminář pro učitele Židé, dějiny a kultura. 
 V spolupráci s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém ( ICEJ) proběhl 
ve dnech 15. – 16. září dvoudenní seminář pro zájemce z řad ICEJ  za účasti 58 osob. 
 
V. Projekty 
 Pokračoval projekt Zmizelí sousedé určený žákům základních a středních škol, spočívající 

v získání svědectví účastníků holocaustu nebo svědků těchto událostí. Na tomto projektu 
VKC ŽMP spolupracuje od konce roku 2004 s partnerem projektu – občanským 
sdružením Zapomenutí. Dne 14. června 2005 byla pod záštitou Výboru pro vzdělávání, 
kulturu a lidská práva Senátu Parlamentu České republiky vyhlášena druhá fáze projektu 
nazvaná Pocta dětským obětem holocaustu. Od první se liší jednak metodicky (žáci a 
studenti sice své příspěvky zpracovávají na základě konzultací s VKC, výstupy jsou však 
jejich autorské práce), jednak obsahově (zdůrazňuje osudy židovských dětí za 2. světové  
války). VKC poskytuje tomuto projektu zejména odbornou supervizi a ve spolupráci s o. 
s. Zapomenutí projekt koordinuje, propaguje a  zpracovává. Dvě anglické verze výstavy 
putují po univerzitách, muzeích a židovských obcích v USA a Kanadě. Další anglická 
verze také putuje po italských školách s překladem do italštiny. Koncem roku 2008 byla 



vytištěna německá verze výstavy a od ledna 2009 začíná putovat po německých školách a 
institucích.  

Další malé verze o 20 panelech  jak v češtině, tak v angličtině slouží jako doprovodný 
pracovní materiál k výstavě i k případnému proškolení mladých průvodců výstavy. VKC 
navrhlo a vytisklo skládačku, která kopíruje vzhled výstav a usnadňuje pochopení celého 
projektu, jehož je výstava součástí. V roce 2008 byl vydán třetí dotisk této skládačky. 

Dvě české verze výstavy formátu roll up o 20 panelech putují po českých školách a 
dalších institucích. Výstava zahrnuje výběr prací škol vzniklých v rámci projektu Zmizelí 
sousedé (11 panelů zpracovaných ve VKC na základě materiálů dodaných školami a jeden 
úvodní panel) i jeho druhé fáze Pocta dětským obětem holocaustu (8 panelů, jejichž 
grafický návrh i doprovodné texty zpracovávali již sami účastníci).  Studenti a žáci opět 
prezentovali vlastní projekt zejména v rámci semináře Jak učit o holocaustu v Památníku 
Terezín. Jedna z kopií je také trvale umístěna v předsálí Půdního divadla Magdeburských 
kasáren v Památníku Terezín. Druhá z kopií výstav Zmizelí sousedé putuje na základě 
dlouhodobé spolupráce s Nadací Milana Šimečky po Slovensku. 

V listopadu 2008 byla projektu udělena cena Evropské komise Zlatá hvězda za aktivní 
evropské občanství. 
www.zmizeli-sousede.cz 

 Putovní výstava Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí putovala po 
celý rok po českých školách. Byla zprovozněna webová stránka k výstavě 
www.neztratitviru.net, která je průběžně aktualizována a na níž jsou umísťovány archivní 
dokumenty vztahující se k perzekuci českých a moravských Židů, metodické náměty pro 
učitele a další informace. V dubnu 2008 VKC vydalo publikaci k projektu, která je určena 
pro programy zaměřené na základní a střední školy. Publikace je k dispozici ve VKC. 

 Pokračoval projekt putovní výstavy Anna Franková – odkaz pro současnost. Výstava je 
spolupořádaná Anne Frank House v Amsterdamu a v rámci společného projektu zemí tzv. 
Visegradské čtyřky se čtveřice vybraných dětí spolu s lektorků VKC zúčastnila Youth 
meetingu pořádaného v Krakově a Osvětimi. 

 Výstava Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta je dlouhodobě zapůjčena do VKC 
ŽMP, pobočka Brno. 

 Od září 2008 koordinuje VKC další putovní výstavu na téma holocaust s názvem Ghetto 
jménem Baluty/Zpráva o Lodži. Výstava přibližuje židovské ghetto v Lodži 
prostřednictvím fotografií dnešní čtvrti Baluty. K fotografií Karla Cudlína vznikl také 
stejnojmenný dokumentární film založený na výpovědích pamětníků a přeživších 
lodžského ghetta, jehož režisérem je Pavel Štingl.  

 Pokračoval projekt Dílna, zahájený v roce 2000, jenž zahrnuje interaktivní programy pro 
děti a mládež. Tento projekt seznamuje s židovskými svátky, tradicemi a zvyky či 
biblickými příběhy, židovskými dějinami (s důrazem na období holocaustu) a kulturou. 
Žákům a studentům všech typů škol nabízí projekt Dílna tato témata:  

- Badatel 
- Hebrejská abeceda 
- Pesach 
- Šabat 
- Chanuka 
- Purim 
- Noemova archa 
- Židovská svatba 
- Umění v mezních situacích 
- Arje, tvůj průvodce židovským městem 
- Holocaust v dokumentech 

http://www.neztratitviru.net/


- Reflexe – viníci, zachránci a ti druzí 
- Hanin kufřík 
- Ghetto 
- Golem  

 Badatel v oboru judaismu je interaktivní alternativou přednášky Židovský rok. Studenti 
pracují v malých skupinách, přičemž každá z nich samostatně studuje jedno z témat 
židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně, běh života /narození, obřízka, 
svatba/). Při práci se užívají texty, obrázky, fotografie či rituální předměty. Na konci dílny 
každá badatelská skupina prezentuje výsledky své práce ostatním skupinám. V roce 2008 
byl vytištěn dotisk badatelského listu v nové grafické úpravě.  

 Projekt Hebrejská abeceda je zaměřen na vznik a vývoj hebrejské abecedy, význam Tóry, 
její vzhled, ozdoby a základní pravidla výroby a psaní. Praktická část sestává ze zhotovení 
vlastního svitku a psaní hebrejských písmen, případně řešení kvizu. V roce 2008 byl 
vytištěn dotisk pracovního sešitu v nové grafické úpravě. 

 V rámci projektu Noemova archa děti hledají zvířátka na exponátech v Klausové 
synagóze a na reliéfech náhrobků Starého židovského hřbitova. Praktickou část tvoří 
dramatizace příběhu o potopě, kreslený příběh a další samostatné úkoly. 

 Projekt Umění v mezních situacích je inspirován příkladem dětí z koncentračního tábora 
Terezín, které se za pomoci dospělých vyrovnávaly uměleckým projevem s nesmírně 
obtížnou situací v terezínském ghettu. Součástí projektu je prohlídka expozicí kreseb 
terezínských dětí v Pinkasově synagoze vedená pamětnicí, která sama jako dítě byla 
vězněna v Terezíně. Po prohlídce se studenti prostřednictvím vlastních výtvarných 
projevů vyjadřují k tématům rasové a náboženské snášenlivosti.  

 Projekt pro nejmenší návštěvníky Arje (hebrejsky „Lvíče“) nabízí prohlídku ŽMP 
nejmladším návštěvníkům s využitím pracovního sešitu Arje, tvůj průvodce židovským 
městem. Kreslený průvodce po jednotlivých objektech je malý lvíček Arje, s jehož 
obrázkem se děti mohou setkat i u exponátů, které souvisejí s řešením úkolů v sešitě.  

 Projekt pro střední a základní školy Holocaust v dokumentech, v jehož rámci pět 
pracovních skupin analyzuje dokumenty spojené s pěti fázemi holocaustu, vznikl ve 
spolupráci s Domem Konference ve Wannsee.  

 Ve spolupráci s londýnským Imperial War Museum je realizován projekt Reflexe – viníci, 
zachránci a ti ostatní. Účastníci se snaží definovat tyto skupiny na základě fotografií a 
konkrétních příběhů. 

 Projekt Hanin kufřík nabízí přehled základních údajů o protižidovských opatřeních za 
okupace, zejména s dopadem na děti. Projekt vychází z konkrétního příběhu Hany 
Bradyové, který Karen Levin zpracovala ve stejnojmenné knize. Účastníci programu se na 
základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskusi s člověkem, který přežil 
holocaust, seznámí s osudy vybraných osob z Protektorátu Čechy a Morava a ze 
Slovenska za druhé světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce 
účastníků, ve kterých se na základě zjištěných skutečností a s využitím vlastní fantazie 
snaží popsat příběhy některé z vybraných postav. V roce 2008 byl vytištěn nový pracovní 
sešit v nové grafické úpravě. 

 Při projektu Ghetto se studenti seznámí s pojmem ghetta a s problematikou segregace 
menšin. Sami se ocitnou v pozici utlačované skupiny a vyzkouší si postavení lidí 
s omezenými svobodami. Uvědomí si, že jejich vlastní svoboda a hmotný blahobyt nejsou 
samozřejmostí. Vyzkouší si, zda je v krizové situaci lepší spolupracovat, nebo situaci řešit 
každý sám za sebe. 

 V rámci projektu Golem se žáci seznamují s některými základními pojmy judaismu a 
s legendou o stvoření Golema pomocí čtyř živlů. Tento program je uzpůsoben též pro děti 
předškolního věku. 



 Pro zájemce z řad dospělých s dětmi (rodiče, Domy dětí a mládeže či jiná zájmová 
sdružení) a pro školy byl vždy jednu  neděli v měsíci pořádány zvláštní dopolední pořady  
s vybranými tématy z projektu Dílna, tzv. Nedělní dílny. Program dílny se vždy týká 
aktuálně slaveného židovské svátku. 

 V rámci projektu Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí vznikl 
dokumentární film Nezapomínání, který zaznamenává příběhy šesti dětí z projektu. 
Premiérové promítání proběhlo v říjnu 2008. Film je k dispozici ve VKC. 

 Ve spolupráci s českou pobočkou OSN proběhly semináře věnované tématice holocaustu 
v centru OSN Praha ve dnech 14. – 25. ledna.  

 Ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže proběhlo vyhlášení cen Daniel 
v prostorách VKC a za účasti zástupce VKC (M. Ludvíková). 

 Opět se uskutečnila osvětová Kampaň proti rasismu a xenofobii na tzv. citylightech 
v Praze ve dnech 14. ledna – 12. února. 

 
VI. Pobočka VKC v Brně  
 Brněnská pobočka VKC zahájila v lednu 2008 již třetí rok své existence. Své aktivity 

nabídla školám, zájmovým organizacím a veřejnosti v Brně  i na dalších místech na 
Moravě. V nabídce programů pro školy je nejenom 5 stálých přednášek (Nejstarší dějiny 
Židů, Dějiny Židů v Čechách a na Moravě, Židovské náboženství, kultura a tradice, 
Židovský rok, Šoa) a 6 dílen (Badatel, Pesach, Hanin kufřík, Holocaust v dokumentech, 
Židovská svatba, Hebrejská abeceda), ale také komentované prohlídky výstavy Děvčata 
z pokoje 28, L 410, Terezín, komentované prohlídky židovského hřbitova v Brně a po 
předchozí dohodě se Židovskou obcí Brno i komentované prohlídky brněnské synagogy a 
mikve. 

 Nadále pokračovala úspěšná spolupráce při přibližování problematiky holocaustu žákům 
základních i středních škol s Divadlem Kufr, které připravilo představení nazvané Židovka 
aneb Žonglování se životem. Představení je školám nabízeno společně s besedou 
s pamětníkem, která následuje po skončení představení a je možno v ní žákům na 
konkrétním příběhu přiblížit toto nelehké období. 

 I v roce 2008 pokračovala spolupráce s Muzeem romské kultury na interaktivním 
programu pro školy k porovnání židovského a romského holocaustu. 

 V sále VKC v prosinci 2008 proběhlo 6 zážitkových dílen pro žáky základních škol, které 
připravily a uskutečnily studentky Dramatické výchovy Ateliéru Divadlo a výchova DIFA 
JAMU jako své bakalářské práce na téma Prožít znamená porozumět aneb Příběhy dětí, 
inspirované putovní výstavou Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta.  

 Ve VKC Brno se v roce 2008 uskutečnilo 7 přednášek pro 253 žáků a studentů a dále  2 
přednášky mimo VKC (v Třebíči pro FF MU Brno a v ZŠ Mehautova) pro 50 žáků a 
studentů. 

 Proběhlo 36 dílen pro 755 žáků a studentů a dalších 26 dílen mimo VKC  pro 583 žáků a 
studentů. 

 VKC Brno zorganizovalo 9 divadelních představení Židovka aneb Žonglování se životem 
pro 182 žáků a studentů a 1 komentovanou prohlídku k výstavě pro 33 žáků. Uskutečnily 
se též 4 komentované prohlídky hřbitova pro 78 návštěvníků, 7 prohlídek synagogy pro 
177 návštěvníků  a 2 prohlídky mikve  pro 55 návštěvníků. 

 Ve VKC Brno proběhl 30. září seminář pro knihovnice dětských knihoven 
Jihomoravského kraje a 12. října, 2. listopadu a 7. prosince semináře pro učitele pod 
názvem Židé, dějiny a kultura, kterých se zúčastnilo 39 zájemců. 

 
VII. Aktivity střediska ORT 



 Služby počítačové laboratoře ORT v Praze, otevřené pro veřejnost dvakrát týdně,  si 
v roce 2008 vyžádalo 560 návštěvníků, kteří využili asistenční služby při práci 
s tematickými programy zaměřenými na židovskou problematiku (např. Encyclopaedia 
Judaica nebo databáze obětí holocaustu), v oblasti výpočetní techniky a zpracování dat. 

 Byl rozšířen a upraven obsah internetových stránek ŽMP, který se průběžně obměňuje. 
 Byly rozšířeny internetové stránky brněnské pobočky. 

 
VIII. Knihovna, videotéka a audiotéka 

Knihovna VKC pro veřejnost nabízející prezenčně knihy a audio/video záznamy  byla 
otevřena dvakrát v týdnu.  

 Celkový počet knih v prezenční knihovně byl 3668, za rok 2008 přibylo 98 přírůstků. 
 Celkový počet filmů a dokumentů ve videotéce dosáhl 265, přednášek natočených ve 

VKC 743. Přírůstky za rok 2008 představuje 74 přednášek. 
 Celkový počet titulů v audiotéce je 138. 

 
IX. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích 
 Přednáška Judaismus, Praha, Kulturní centrum Kampa, 8. ledna (L. Pavlát). 
 Účast na pravidelném zasedání EWG International Task Force v Paříži (únor) (M. 

Ludvíková). 
 Přednáška Projevy antisemitismu po listopadu 1989, Praha, Justiční akademie, 19. března 

(L. Pavlát). 
 Přednáška Antisemitismus druhé republiky v českém denním tisku, konference České, 

slovenské a československé dějiny, Univerzita Hradec Králové, 25. března. (M. 
Ludvíková). 

 Účast v literárním pořadu Návštěva z pravěku při příležitosti vydání stejnojmenné knihy 
Petra Ginze. Praha, Centrum Franze Kafky, 1. dubna (L. Pavlát). 

 Účast v panelové diskusi na téma Extremismus. Praha, Vyšší odborná škola publicistiky, 
9. dubna (L. Pavlát). 

 Účast na pravidelném zasedání International Task Force v Linzi (červen) a ve Vídni 
(prosinec) (M. Ludvíková). 

 Účast v diskusi Židé dnes – jak se žije v současnosti Židům v Izraeli i mimo něj  v rámci 
VII. Ročníku festivalu „Tichý hlas pro Svatou zemi“, Libčice nad Vltavou, 8. června. (L. 
Pavlát). 

 Přednáška Činnost VKC ŽMP přednesená na semináři pro inspektory České školní 
inspekce v Památníku Terezín 27. června. (M. Ludvíková). 

 Účast na konferenci The Combating the Antisemitism v Bukurešti v září. (M. Ludvíková). 
 Účast na konferenci The Bystanders v Uppsale v říjnu. (M. Ludvíková). 
 Účast na konferenci Židé a Morava, Kroměříž,  4. listopadu  (H. Palková). 
 Účast na celorepublikovém kolokviu Muzeum a vzdělávací systém v České republice, 

Brno 11. – 12. listopadu (J. Králová a H. Palková). 
 Účast na mezinárodním semináři Holocaust ve vzdělávání v Památníku Terezín, 20. – 23. 

listopadu (M. Ludvíková). Pracovnice VKC představila putovní výstavu Neztratit víru 
v člověka. Protektorát očima židovských dětí a dílnu k výstavě.  

 Přednáška Křesťané a židé dnes. Augustiniánský klášter na Malé Straně při kostele sv. 
Tomáše, ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů, 27. listopadu (L. Pavlát). 

 Účast na konferenci Evropský rok mezikulturního dialogu, pořádalo MŠMT, 11. prosince  
(Z. Tlášková). 

 Účasti na vernisážích putovních výstav VKC ŽMP (M. Ludvíková). 
 



X. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost 
 Spolupráce s O. Struskovou na projektu Antisemitismus a ideje Berty Suttnerové (podzim 

– zima) (M. Ludvíková). 
 Publikování informací o projektu Zmizelí sousedé na serveru iDnes – průběžně. 
 Publikování článků o programech VKC ŽMP v tisku určeném především pro pedagogy.  

 
XI. . Studijní pobyty, školení 
 Škola muzejní propedeutiky AMG, Praha leden –  srpen (M. Ludvíková). 
 Semináře pořádané Památníkem Lidice, červen, říjen (M. Ludvíková, Z. Tlášková). 

 
b) Oddělení židovských dějin a judaistiky 
I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost 
Přednášky Židovské svátky  a Židovská modlitba, Bratislava, Inštitút judaistiky, 10. března (L. 
Pavlát). 

 Prezentace Oddělení židovských dějin a judaistiky ve VKC ŽMP, 24. duben  (I. 
Cermanová, A. Putík). 

 Přednáška Judaismus v dnešním světě, Plzeň, Arcibiskupství plzeňské, 8. dubna (L. 
Pavlát). 

 Přednáška Judaismus v dnešním světě, České Budějovice, Teologická fakulta, 28. dubna 
(L. Pavlát). 

 Účast na konferenci Haskalah, Aufklärung, Osvícenství. Jewish Enlightenment in the 
Czech Lands in a European Perspective, pořádané 18. – 20. května  Kabinetem judaistiky 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. Cermanová, A. Putík). 

 
II. Spolupráce s  hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost 
 Judaica Bohemiae,  XLIII (2007–2008), Praha: Židovské muzeum v Praze 2008 (redakce 

I. Cermanová) 
 Judaica Bohemiae, XLIV (2009), č. 1. Redakční příprava (I. Cermanová). Uspořádání 

redakční rady, splnění parametrů kladených na odborný recenzovaný časopis dle metodiky 
hodnocení výzkumu a vývoje schválené Radou pro výzkum a vývoj roce 2007, zařazení 
časopisu na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, 
zařazení časopisu do vědecké databáze Web of Science a jeho vybrání k indexování v Arts 
and Humanities Citation Index.  

 Judaica Bohemiae, XLIV (2009), č. 2. Redakční příprava (A. Putík, I. Cermanová). 
 Redakční příprava katalogu výstavy Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel řečený 

Maharal (ca. 1525–1609). Vytvoření koncepce publikace, jednání s tuzemskými a 
zahraničními autory, obstarávání podkladů k uzavření autorských smluv, výběr zadávání a 
revize překladů příspěvků, výběr ilustrací, jednání s nakladatelstvím Academia a 
výtvarnicí (A. Putík). 

 „Co se přihodilo pod sluncem“. Evropské události let 1809 až 1811 očima mikulovského 
kronikáře Abrahama Trebitsche, Židovská ročenka 5769 (2008–2009), s. 64–84 (I. 
Cermanová). 

 Ludmila Kubátová – Iveta Cermanová, Cenzor a revizor židovských knih, tisků a rukopisů 
Praha, 1700–1843, Inventář archivního fondu, Praha: Archiv Národní knihovny ČR 2008. 
(I. Cermanová). 

  Die Zensur hebräischer Bücher in Böhmen zwischen Josephinismus und Restauration 
(1781 bis 1848). Dokončení studie pro Historisches Jahrbuch (I. Cermanová). 

 Povijan na Tóru jako pramen historických věd. Donační nápis na povijanu. Příprava studie 
pro katalog českých a moravských povijanů v rámci grantu D. Veselské (I. Cermanová).  



 Židovské památky Tachovska, Plánska a Stříbrska. Kniha pro Nakladatelství Českého lesa 
(J. Fiedler spolu s V. Chvátalem). 

 41 hesel Židovská komunita v encyklopedii Karla Kuči: Města a městečka v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. Díl VII (Str – U) – nakladatelství Libri (J. Fiedler).  

 Jehuda Leva ben Becalel řečený Maharal. Studie k jeho rodopisu a životopisu. Příprava 
příspěvku pro sborník Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609). 
Katalog výstavy, Praha, Academia (A. Putík, D. Polakovič). 

 Jehuda Leva ben Becalel (Maharal). Výběrová bibliografie. Příprava příspěvku pro 
sborník Cesta života. Rabi Jehuda ben Becalel (kol. 1525–1609). Katalog výstavy, Praha, 
Academia (D. Polakovič). 

 Příprava mapových příloh pro sborník Cesta života. Rabi Jehuda ben Becalel (kol. 1525–
1609). Katalog výstavy, Praha, Academia (D. Polakovič). 

 Medieval Hebrew Mss Fragments in the Czech Republic. A Preliminary Research Report. 
Příprava příspěvku pro sborník The European Genizah (ed. Andreas Lehnardt), Leiden, E. 
J. Brill (D. Polakovič). 

 Ivana Ebelová a kol., Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo 
v Čechách v letech 1792–1794 (Praha 2007). Recenze publikace pro Český časopis 
historický 2008, 4 (I. Cermanová – A. Putík). 

 Barbara Staudinger, „Gantze Dörffer voll Juden“, Juden in Niederösterreich 1496–1670 
(Wien 2005). Příprava recenze pro Judaica Bohemiae XLIV/1 (D. Polakovič). 

 Oponentury diplomních prací, posuzování studentských odborných prací a recenze (J. 
Fiedler). 

 Konzultace a korektura lekce V bohatství a dobrých skutcích v cizí zemi o židovských 
dějinách ve středověku pro učebnici dějepisu pro 7. třídy ZŠ vydávané nakladatelstvím 
Fraus (I. Cermanová). 

 Průběžné lektorování učebnic dějepisu, zeměpisu, literatury, občanské výchovy a základů 
společenských věd pro základní a střední školy ucházející se o doporučující doložku 
MŠMT  (L. Pavlát). 

 
c) Archiv  
I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích,  přednášková činnost 
 Organizace II. ročníku semináře Židé v Čechách (ve spolupráci s Muzeem Královského 

hvozdu Nýrsko), 24. – 25. září  (V. Hamáčková). 
- referát Klara Fischer-Pollak (1899 – 1970), (Po)válečné osudy lékařky z Karlových 

Varů (M. Hanková). 
- referát K organizaci židovských náboženských obcí v českých zemích  

(V. Hamáčková). 
 Beseda v rámci cyklu Pojďte s námi do muzea..., 8. část, Archiv muzea, VKC ŽMP, 18. 

listopadu  (V. Hamáčková, L. Petrusová). 
 Konference Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Stav bádání – 

Prameny – Metody – Perspektivy, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 12. –  
14. listopadu  (M. Hanková). 

 Seminář Krádeže v archivech, Národní archiv, 24. října (V. Hamáčková, M. Hanková, M. 
Kurečková, L. Petrusová). 

 3. ročník odborné konference Co po nás zbude (uchovávání digitálních materiálů), 
Národní archiv, 23. –  24. září  (M. Kurečková). 

 Seminář 2. Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu 
depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví, pořádaný Svazem knihovníků a 
informačních pracovníků ČR, Českým komitétem Modrý štít a Národní knihovnou ČR, 
15. října  (L. Petrusová). 



 9. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008, pořádaná Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národním archivem a Národní knihovnou ČR,  
3. –  4. prosince  (V. Hamáčková, M. Kurečková). 

 
II. Spolupráce s  hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost 
 Oponentury diplomních prací,  posuzování studentských odborných prací (V. Hamáčková) 

 
III. Studijní pobyty, školení 
 Studium archivních materiálů STIKO Reichenberg v Rakouském státním archivu ve Vídni 

(V. Hamáčková) 
 
d) Oddělení holocaustu 
I. Účast na konferencích, sympoziích  a diskusích,  přednášková činnost 

 Účast na symposiu Massentötungen durch Giftgas in NS Konzentrations- und 
Vernichtungslagern, Sachsenhausen 15.– 18. května  (J. Šplíchalová). 

 Účast na Symposiu k výročí likvidace ghetta v Minsku, které pořádalo Zentrum für 
Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin a Internationales Bildungs- 
und Begegnugswerk,  Dortmund, 28. – 30.  srpna (J. Šplíchalová). 

 Účast na kongresu Současná hrozba neonacismu, projevy xenofobie, Praha, Lidice, 
Ležáky, 1. –  4.  října v (M. Frankl). 

 Účast na konferenci Exile into and from Czechoslovakia,  Londýn, 17. – 19. 9. (M. 
Frankl). 

 Účast na otevření nové expozici Memorial Scrolls Trust, Londýn, 17. září (M. Frankl). 
 Účast na konferenci Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner, Ústí nad Labem, 3. 

– 5. listopadu (M. Frankl). 
 Účast na konferenci Jewish Question in Europe, Budapešť, 16. – 18. října  (M. 

Frankl). 
 Přednášky o „křišťálové noci“ (VKC ŽMP, judaistika v Olomouci), listopad (M. 

Frankl). 
 
II. Spolupráce s  hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost 

 Rozhovory pro Českou televizi, různé rozhlasové stanice a noviny v souvislosti s 
připomínkou 70. výročí „křišťálové noci“ v pohraničí, poskytování podkladů médiím 
(M. Frankl). 

 Spolupráce s Institutem Terezínské iniciativy na online výstavě o „křišťálové noci“ v 
pohraničí na internetových stránkách www.holocaust.cz. 

 Konzultace a výběr fotografií k dokumentárnímu  filmu režisérky Olgy Sommerové 
Sedm svící (J. Šplíchalová). 

 Konzultace a příprava archivních materiálů ke studiu pro filatelistický portál 
www.japhila.cz a Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008 a mezinárodní 
veletrh Sběratel (J. Šplíchalová). 

 Konzultace a výběr archivních materiálů a fotografií pro dokumentární film (pracovní 
název Nicholas Winton) režiséra Matěje Mináče (J. Šplíchalová). 

 Konzultace a výběr materiálů k dokumentárnímu filmu německé televize ARD, 
producent Pavel Schnabel, pracovní název Židé v Československu a Protektorátu 
Čechy a Morava 1918–1945 (J. Šplíchalová). 

 Konzultace a výběr podkladů k dokumentárnímu filmu České televize Minulost v čase 
přítomném,  režisérka Dagmar Průchová (J. Šplíchalová). 

 Zprostředkování setkání s pamětníky pro skotský dokumentární film o Terezíně Alana 
Marcuse, konzultace a zprostředkování kontaktu na pamětnici pro televizi Nova, pořad 



o „křišťálové noci“ (K. Svobodová). 
 Příprava podkladů pro článek o Pinkasově synagoze pro kanadskou novinářku Kerry 

McPhedran (K. Svobodová). 
 Konzultace, příprava literatury a příprava materiálů k článku „Paměť si nekoupíš. 

Nechá si Kladno nabourat tvář?“  pro časopis Respekt (J. Šplíchalová, K. Svobodová). 
 Institut dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – literární a 

historická soutěž Daniel – lektorování soutěžních prací (K. Svobodová). 
 
III. Studijní pobyty, školení 

 Studium archivních materiálů v ČR, SRN a Rakousku, a to především o osudech 
českých Židů deportovaných do Běloruska (J. Šplíchalová) a o „křišťálové noci“ v 
pohraničí (M. Frankl).  

 Účast na metodickém školení pracovníků badatelen státních archivů, archivů měst a 
archivů specializovaných, soukromých a bezpečnostních, 4. ledna 2008 v NA, pořádal 
Odbor archivní správy a spisové služby MV (J. Šplíchalová). 

 
e) Sbírkové oddělení 
I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost 

 Jewish Art in Context: The Role and Meaning of Artifacts and Visual Images, mezinárodní 
konference, Tel Aviv University, 14. – 16. ledna (M. Sidenberg: Return to the Future: The 
Role of Visual Art in the Contemporary Jewish Museum). 

 Konference restaurátorů a konzervátorů, Hornické muzeum Příbram, 9. – 11. září. (P. 
Veselý, M. Jarešová, O. Zatloukal, E. Mazurová, J. Drábková Hrdá, V. Nauschová). 

 Pojďme spolu do muzea: Cyklus diskusních pořadů moderovaných P. Brodem, 
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze. (M. Sidenberg, J. Kuntoš, D. 
Veselská, O. Sixtová, M. Veselská, E. Kosáková, O. Zatloukal). 

 Přednáška pro posluchače Ústavu pro dějiny umění FF UK (proseminář), 1. dubna. (M. 
Sidenberg, J. Kuntoš). 

 Přednáška pro zahraniční studenty programu organizovaného pražskou pobočkou School 
of International Training, 27.  března. (M. Sidenberg). 

 Seminář Péče o textilní sbírky, Národní muzeum, 23. listopadu. (J. Drábková Hrdá, H. 
Votočková). 

 Seminář restaurátorů v Národní knihovně, 20. – 24. října. (O. Zatloukal, P. Saltuariová). 
 
II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost 
 Úvod do reálií judaismu pro studenty semináře Ústavu dějin umění FF UK. (J. Kuntoš). 
 Komentované prohlídky pro vybrané skupiny návštěvníků v depozitáři v Maiselově 

synagoze. (J. Kuntoš, P. Novák, M. Musil, M. Veselská). 
 Příspěvek Vybavení depozitářů, stěhování a uložení sbírkových předmětů Židovského 

muzea v Praze v rámci semináře Českého komitétu Modrého štítu s názvem „2. Protokol 
Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů a úložišť 
movitého kulturního dědictví“. (P. Novák, M. Musil). 

 Vráceno v restituci, spolupráce při natáčení autorského dokumentárního cyklu režiséra 
Jiřího Střechy pro ČT, 10. října. (M. Sidenberg). 

 Zpráva o projektu dokumentace judaik v českých a moravských paměťových institucích 
pro Judaica Bohemiae 2009. (M. Veselská). 

 
III. Studijní pobyty 
 Studijní cesta  do Izraele hrazená z grantu poskytnutého Ministerstvem kultury ČR –  

práce se sbírkovým fondem izraelských muzejních institucí (Israel Museum, Beth 



Hatefusoth, The Nahum Goldmann Museum of Jewish Diaspora, Eretz Israel Museum, 
Museum of Art, Ein Harod, Hechal Shlomo) týkající se sbírek povijanů na Tóru a 
předmětů souvisejících s obřady k narození (26. října – 5. listopadu)  (D. Veselská, M. 
Veselská) 

 
f) Knihovna   
I. Účast na konferencích, sympoziích  a diskusích,  přednášková  činnost 
 Bibliotheken in der NS-Zeit – Provenienzforschung und Bibliotheksgeschichte, 

Universitäts Bibliothek Wien, Wienbibliothek im Rathaus, Vídeň, 25. – 27. března (A. 
Jelínková, M. Bušek) 

 SUALEPH, Sdružení uživatelů Aleph, Praha,  22. duben  (D. Mrákotová) 
 Inforum 2008, Albertina Icome Praha, Vysoká škola ekonomická, Praha, 28. –  30. května  

(M. Kotyzová, D. Mrákotová) 
 Perspektivy a možnosti historických muzeí v 21. století, Bayerische Staatsbibliothek, 

Mnichov, 2. –  7. června (A. Jelínková) 
 IGeLU meeting, International Group of Ex-Libris Users, Madrid, 8. –  10. září (D. 

Mrákotová) 
 Seminář knihovníků muzeí a galerií, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň, 9. –  11. září  

(A. Jelínková) 
 Knihovny současnosti 2008, (Sdružení knihoven ČR, SKIP, MK ČR, Seč u Chrudimi, 16. 

–  18. září  (M. Kotyzová, Z. Růžičková) 
 2. Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů a 

úložišť movitého kulturního dědictví, Český komitét Modrého štítu, MK ČR, Národní 
archiv,  Praha, 15.  října (A. Jelínková) 

 Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, Vědecká 
knihovna v Olomouci, Olomouc, 5. –  6. listopadu  (L. Uličná ) 

 
g) Oddělení výstavy, publicity a vnějších vztahů 
I. Účast na konferencích a sympoziích 
 Účast na zasedání Asociace evropských židovských muzeí v Amsterdamu, 22. – 26. 

listopadu. (P. Niklová). 
 Přednáška o A. Brandejsovi na výstavě M. Alše, 10. dubna (A. Pařík). 
 Účast na konference Mitte Europa v Chebu, 30. června  (A. Pařík). 
 Konzultace při obnově památkových objektů a přípravě expozic v Jičíně, Trutnově, 

Hořicích, Polné a Kosově Hoře (A. Pařík). 
 
II. Spolupráce s  hromadnými sdělovacími prostředky, propagační  činnost 
 Pravidelná spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí – aktuality, zpravodajství, kulturní 

přehledy, krátké aktuální rozhovory, rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze Šalom 
alejchem, seriál Pojďme spolu do muzea v Obecních novinách. (L. Pavlát, M. Hájková, J. 
Šplíchalová, M. Veselská, N. Holeková, M. Polakovičová, O. Čihák, V. Hanzel, J. 
Fiedler). 

 Článek o B. Feiglovi pro věstník Společnosti Franz Kafky (A. Pařík). 
 Článek o výstavě J. Mařanové pro Roš Chodeš (A. Pařík). 
 Článek o grafičce E. Loewenstamm pro Ročenku rakouských sběratelů exlibirs (A. Pařík). 
 Tiskové konference k jednotlivým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna a následné  
články v tisku. (A. Pařík, N. Holeková). 

 Pravidelné informování veřejnosti o činnosti muzea prostřednictvím čtvrtletních 
Zpravodajů a měsíčních elektronických novinek, webových stránek.  

 Inzerce:  



- Pravidelná inzerce: Přehled kulturních pořadů v Praze, Česká kultura, Co Kdy v Praze, 
Prague Heart of Europe, Pražské galerie, Mapa pražských galerií, internetový Euromuse, 
Věstník AMG, Houser. 
- Nepravidelná inzerce:  Katalog muzeí a galerií, Shopping Guide, Průvodce Prahou, 
C.O.T. Business, Czech Travelogue, Mapa Prahy, Turistické magazíny TIM a KAM, 
časopisy Art&Antiques, Ateliér.  
- Inzerce v publikacích: Terezínské studie a dokumenty 2007 Terezínské iniciativy, Výběr 
z Netivot olam (Netiv ha Tora) nakladatelství P3K, Ruth Bondy: Boží hody. Jídlo a víra 
Židů v Čechách a na Moravě, Centrum Franze Kafky.  

 Distribuce letáků ŽMP firmou Adjust Art v pražských informačních centrech a holetech. 
 Reklama na letáčcích ŽMP: Muzeum Franze Kafky, Precious Legacy. 
 Reklamní plakáty v expozicích muzea: Precious Legacy. 
 Outdoorová propagační kampaň ŽMP a GRG v Praze: 

- JCDecaux: na prostředcích pražské MHD (tramvaj, metro, CLV) 
- Railreklam: CLV na Hlavním nádraží 
- Bigmedia: CLV na rotundách v centru Prahy 
- M.I.P. Advertising: CLV na Letišti Ruzyně. 

 
III. Povolení k užití sbírkových materiálů ŽMP a k natáčení 
 Bylo poskytnuto 71  povolení k užití materiálů ŽMP pro knižní, časopisecké, propagační a 

studijní účely, z toho 35 povolení pro zahraniční žadatele a 36 pro tuzemské žadatele. 
 Bylo poskytnuto 81 povolení k fotografování a natáčení v objektech ŽMP, z toho 46 

povolení pro zahraniční žadatele a 35 pro tuzemské žadatele. 
 

IV. Žádosti o grant na podporu činnosti ŽMP 
 ŽMP podalo v roce 2008 celkem 18 žádostí o grant, z toho 3 u organizací v zahraničí a 15 

v České republice. V roce 2008 bylo 15 žádostí (včetně žádostí podaných již v roce 2007) 
kladně vyřízeno, 3 byly zamítnuty, 1 žádost byla odvolána a další žádosti jsou v řízení.  

 
8. Kulturní činnost 
 
a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP (VKC) 
I. Praha  

VKC připravilo a uspořádalo 102 kulturních akcí, z nichž 48 představovaly přednášky, 
a to jak v rámci 7 cyklů, tak mimo ně. Pokračovaly cykly Maimonidových třináct článků víry 
vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona, Blízký východ včera a dnes 
ing. J. Neubauera. Dokončen byl cyklus Ženy v Bibli, ženy dnes Terezie Dubinové.  Zahájen a 
dokončen byl cyklus: Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Zahájen by 
cyklus Pojďme spolu do muzea.., Filmy smrti, naděje a života (Naprosto osvětleno, Daleká 
cesta, Pasažérka, Apel) a Židovství a etika. Pokračovaly rovněž debaty na aktuální témata s 3  
– 4 diskutujícími moderované Petrem Brodem. 

Dále se ve VKC uskutečnilo 11 koncertů (Mišpacha, Ester, Kateryna Kolcová a Milan 
Arner, Avrix, Létající rabín, Alexander Shonert, Tumbalajka, Nikitov, Klec, Nigun, Hana 
Frejková a Michal Hromek), 8 knižních prezentací (Měnící se tvář antisemitismu Waltera 
Laqueura, Skrytá zákoutí holocaustu: Co vypovídají přeživší Romové z bývalé Jugoslávie o 
Židech Paula Polanského, Divný kořeny Hany Frejkové, Emancipace od židů Michala 
Frankla, Drobné útěchy Ruth Bondyové,  Zmařené dětství Yehudy Nira, Ženy v Bibli, ženy 
dnes Terezie Dubinové, Eliška a Gideon Kleinovi: Život hraný z listu  Petera Ambrose), 3 
literární večery (Poselství Egona Hostovského dnešnímu čtenáři, Arnošt Goldflam: autorské 
čtení ze hry Doma u Hitlerů, Max Brod (1884–1968), 4 vernisáže (Margo Paran: Wandering 



After Little Hints / Putování za drobnými náznaky – vernisáž výstavy maleb, kreseb a grafiky, 
Přerušená modlitba: vernisáž výstavy obrazů Sylvy Chludilové, Ivan Prokop: Devět 
židovských cest – procházky po památkách Čech, Moravy a Slezska fotografií, Baluty, K. 
Cudlín: Lodž, Evropa – ghetta včera a dnes  – vernisáž výstavy.  

Kulturních večerů se zúčastnilo 2880 návštěvníků. 
 
II. Brno 

Ve VKC Brno proběhlo 59 kulturních akcí, které navštívilo 1103 návštěvníků.  
Jednalo se o následující akce: 
 6 cyklů, a to Nedělní odpolední dílny pro děti a jejich rodiče (Hebrejská abeceda aneb 

Příběh písmen, Simchat Tora čili Radost z Tóry, O královně Ester, Pesach, Izraelský den, 
Šavuot, Sukot čili Svátek stánků, Chanuka aneb Svátek světel), Desetkrát Josef Červinka – 
poslechové pořady rozhlasových her s Mgr. Přemyslem Hniličkou (To by se psychiatrovi 
stát nemělo, Nepříjemná ústřice, Tajemství, Uta z Naumburku, Hodina v rodném městě, 
Bratr Žak, Pohovor, Alenka v kraji divů, Danny je hodnej chlapec), Hudebníci z diaspory 
– poslechové pořady s MgA. Janem Beránkem (George Gershwin – kulatý rok 1930, 
George Gershwin – léta 1935–1937, Vernon Duke, Kurt Weill, Frederick Loewe, Richard 
Rodgers, Jubilant Leonard Bernstein – Nejen West Side Story), Americká židovská 
literatura – cyklus přednášek o literárních dílech amerických autorů (PhDr. Hana 
Ulmanová, Ph.D., M.A.: Tradice židovské literatury v díle Nicole Kraussové Dějiny lásky, 
PhDr. Irena Přibylová, Ph.D. Kinky Friedman), Gan chajim – Zahrady života – cyklus 
přednášek zaměřených na židovské hřbitovy, způsob pohřbívání, vybavení hřbitovů, 
symboliku náhrobních kamenů... (Mgr. Z. Tlášková: Chevra kadiša, V. Weberová, B. 
Felixová a A. Militká: Tahara), Filmy smrti, naděje a života – Holocaust ve filmu – cyklus 
promítání filmů (Daleká cesta, Naprosto osvětleno, Pasažérka, Apel, Kronika povstání 
podle Marka Edelmana) 

 4 koncerty (Skryté světlo menory – Michal Foršt a Viktor Bytchek, Mišpacha, Nostalgia 
quartet, Avrix). 

 3 divadelní představení Židovka aneb Žonglování se životem pro veřejnost. 
 7 vernisáží (Tanec s ďáblem – fotografie Radomíra Škody, Dopisy z nacistických 

koncentračních táborů a věznic – spojeno s přednáškou majitele sbírky Mgr. V. Schiebla, 
Životní ragtime Pavly Kováčové – výstava obrazů, Kamarádky a kamarádi malé Helgy – 
spojeno s promítáním dokumentu o H. Hoškové, Putování rabiho Löwa spící Prahou, 
Židé v boji a odboji, Izrael ve fotografii). 

 4 pořady spojené s projekcí (Mgr. Z. Tlášková: Současný Izrael v proměnách času, M. 
Sedláková: Československo u zrodu Izraele, Mgr. P. Žák: Jak jsem potkal Otu..., prof. Jan 
Volavka: MD, Ph.D. Hana Volavková). 

 3 knižní prezentace (Osm světel – beseda s autorem L. Pavlátem a autorkou ilustrací H. 
Pavlátovou, Divadelní texty z terezínského ghetta – dvojjazyčná antologie uspořádaná 
americkou badatelkou L. Peschel, Komunikace, argumentace, rétorika – představení 
knihy, přednáška  autora ThMgr. M. Klapetka Komunikace mezi lidmi, náboženstvími, 
politickými směry, národy a kulturami). 

 5 přednášek a besed (S. Kučera: Jak se žije českým ortodoxním Židům v současném 
Izraeli?, Z. N. Kulman: Šedesát let izraelsko-československých vztahů, beseda s O. 
Sommerovou, S. Motl: Pátrání po nacistických válečných zločincích..., beseda s T. 
Töpferem). 

 Evropský den židovské kultury – 7. září 2008 – volný vstup do prostor VKC, košer 
kuchyně, mikve, ukázka dílny Badatel, komentované prohlídky v brněnské synagoze. 

 
Mimo prostory VKC Brno se uskutečnilo 6 akcí, kterých se zúčastnilo 492 návštěvníků: 



 Přednášky ve Vyškově v rámci projektu ...s láskou (Židovský rok, průvodní slovo 
k putovním výstavám Zmizelí sousedé a Kresby dětí, H. N. Palková) 

 Prezentace VKC a prodej knih v rámci semináře Izrael a my v Bílém domě (J. Králová, H. 
N. Palková) 

 Vernisáž výstavy K. Nagaoky v Křížové chodbě Nové radnice za účasti brněnského 
primátora, 31. března  

 Koncert souboru Collegium musicum Brno, 8. května v brněnské synagoze, ve spolupráci 
s ŽOB 

 Účast při Večeru židovské kultury, 30. října,  Divadlo Polárka (H. N. Palková)  
 

b) Účast ŽMP na veletrzích  
 Prostřednictvím Světa knihy prezentovalo ŽMP v roce 2008 své  publikace a propagační 

materiály na těchto veletrzích:  
- London Book Fair, 14. – 16. dubna 
- Frankfurt Book Fair, 15 – 19. října 

 Festival muzeí a galerií Pražská muzejní noc, 14. červen. ŽMP veřejnosti zdarma 
zpřístupnilo Klausovou synagogu a Obřadní síň Pražského pohřebního bratrstva, 
návštěvníkům byli k dispozici muzejní průvodci. 

 Prostřednictvím Českých center byly prospekty ŽMP a Zpravodaje ŽMP umístěny v 19 
střediscích zahraničního zastoupení ČR v těchto zemích: Belgie, Francie, Itálie, Izrael, 
Japonsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie.  

 
c) Pořady  ve Španělské synagoze a Galerii Roberta Guttmanna   

Ve Španělské synagoze se uskutečnilo 23 koncertů pořádaných agenturou Opera Ars 
Magna. Kytarista Lubomír Brabec dokončil v roce 2008 osmý abonentní cyklus koncertů 
klasické hudby nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební večery ve Španělské 
synagoze. Agentura BM ART AGENCY uspořádala 132 koncertů a agentura Agada 99 
koncertů.  

 Dne 27. ledna zorganizovalo ŽMP ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze a 
profesorkou Zuzanou Růžičkovou slavnostní večer spojený s koncertem při příležitosti 
Mezinárodního dne obětí holocaustu. Na koncertě zazněly skladby českých autorů 
Jiřího Temla, Sylvie Bodorové, Viktora Kalabise a Otomara Kvěcha. 

 Dne 29. dubna se konal koncert pro ŽOP Hebrejský romantismus připravený ve 
spolupráci s Francouzským institutem v Praze. 

 Dne 5. května uspořádalo ŽMP ve spolupráci s Federací židovských obcí v České 
republice Slavnostní večer při příležitosti 60. výročí založení Státu Izrael. Ukázky 
z literárních děl izraelských autorů – Š. J. Agnona, Š. Černichovského, J. Amichaie, A. 
Sivana, A. Oze, E. Kereta a E. Kišona přednesli Táňa Fischerová a Alfréd Strejček. 

 Pražská konzervativní židovská kongregace Bejt Praha uspořádala 13. května ve 
spolupráci s ŽMP a kostelem Svatého ducha třetí ročník koncertu Světlo porozumění. 
Na koncertě vystoupili významní interpreti – B. Basiková, Z. Bína, Varhan 
Orchestrovič Bauer, N. Diamant, Okamžitý filmový orchestr, M. Ambroš, Shira u 
Tfila, Chrámový sbor Sv. ducha, Mikrochor a dětský sbor Chorus Angelus. 

 V rámci Respect Festivalu 2008, který již poněkolikáté nabídl přehlídku world music, 
se ve Španělské synagoze konal 30. června koncert hudby Středního východu. 
Izraelské Toy Vivo Duo zahrálo na citeru qanun a na další bicí nástroje. 

 Vzdělávací a kulturní centrum představilo 4. září koncert nizozemsko-amerického 
kvartetu Nikitov. Návštěvníci vyslechli písně aškenázských židů a židovské písně s 
prvky cikánského jazzu.  



 Španělská synagoga sloužila též po celý rok bohoslužbám židovského společenství 
Bejt Praha.  

 
d) Pietní akty v Pinkasově synagoze  

 Tryzna na paměť vyvraždění Terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau, 
Pinkasova synagoga, 8.  března, ve spolupráci s Terezínskou iniciativou. 

 Jom ha-šoa, Pinkasova synagoga, 30. dubna. 
 Připomínka 70. výročí „křišťálové noci“ v pohraničí, Pinkasova synagoga, 9. listopadu 

(vystoupení M. Frankla). 
 Pinkasova synagoga sloužila též příležitostně k bohoslužbám židovské komunity Bejt 

Simcha. 
 
9. Vlastní publikační a prodejní činnost 
a) Publikace  
 Nové knihy: 

- Odborný judaistický sborník Judaica Bohemiae, ročník XLIII (náklad 600 ks) 
-  Židovský kalendář s ilustracemi M. Podwala na rok 5769 (náklad 2000 ks)  
-  Ženy v Bibli, ženy dnes (náklad 800 ks) 

 Reprinty: 
-  Motýla jsem tu neviděl (náklad 2000 ks anglicky, 1000 ks francouzsky, 1000 ks italsky) 
- Židovská Praha (náklad 4000 ks anglicky, 1500 ks německy, 1000 ks španělsky, 1000 ks 
francouzsky) 
-  Pražské synagogy (náklad 1300 ks česky – anglicky – německy, 700 ks francouzsky – 
španělsky –  italsky) 
-  Pražské hřbitovy (náklad 1000 ks) 

 Katalogy k výstavám ŽMP 
-  Michel Fingesten (náklad 500 ks česky a 500 ks anglicky) 
-  Jarmila Mařanová (náklad 500 ks česky a 500 ks anglicky) 
-  Hella Guthová (náklad 500 ks česky a 500 ks anglicky) 

 Nová CD: 
-  Dol Dauber – Hudební fantazie a židovské liturgické písně (náklad 1000 ks) 
- Dvojité CD Kantor Ladislav Moše Blum – Zapomenutý hlas pražské jeruzalémské 
synagogy (náklad 1000 ks) 

 Pracovní sešity: 
- Dotisk pracovního sešitu Badatel (náklad 10 000 ks) 
- Dotisk pracovního sešitu Hebrejská abeceda (náklad  2500 ks) 
- Dotisk pracovního sešitu Hanin kufřík (náklad 2500 ks) 

 
b) Suvenýry, propagační materiál 
 Upomínkové předměty:  

- 23 druhů pohlednic (24 000 ks) 
- Magnetky (1000 ks) 
- Přívěsky ke klíčům (1000 ks) 

 Skládačky na výstavy:  
-   Michel Fingesten (náklad 1000 ks) 
-   Jarmila Mařanová (náklad 1000 ks) 
-  Hella Guthová (náklad 1000 ks) 

 Pozvánky na výstavy: 
- Michel Fingesten (náklad 800 ks) 
-   Jarmila Mařanová (náklad 800 ks) 



-  Hella Guthová (náklad 800 ks) 
 Letáčky na výstavy: 

-  Michel Fingesten (náklad 14 000 ks) 
-  Jarmila Mařanová (náklad 14 000 ks) 
-  Hella Guthová (náklad 14 000 ks) 
-  Cesta života (náklad 20 000 ks česky a 20 000 ks anglicky) 

 Pozvánka na koncert pro Židovskou obec v Praze 
 Letáčky ke vstupenkám (náklad 50 000 česky, 100 000 ks italsky, 50 000 ks německy, 

150 000 ks  anglicky, 50 000  ks  španělsky, 50 000 ks  francouzsky) 
 Zpravodaj/Newsletter ŽMP (náklad 4 x 1500 ks česko-anglicky) 
 Novoročenka (náklad 600 ks) 
 Letáček – skládačka pro knihovnu (náklad 4000 ks anglicky) 
 Plakáty do pražského metra, do vitrín před GRG a do stojek: 

- Michel Fingesten 
-   Hella Guthová 
-   Jarmila Mařanová  

 Plakáty kampaně proti rasismu a xenofobie do tzv. citilightů 
 Informativní letáky k putovní výstavě VKC: 

- Anna Franková (náklad 2000 ks) 
- Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži (náklad 6000 ks) 

 Informační brožura o VKC (náklad 6000 ks) 
 Předmět měsíce – 12 x pdf a tisky 

 
c) Prodej prostřednictvím internetu 
 Encyklopedie židovských obcí – průběžná příprava interaktivních pdf pro prodej, výroba 

CD. (H. Vašková). K okamžitému prodeji prostřednictvím webové stránky muzea je 
připraveno 270 souborů a dalších 430 hesel v pokročilém stupni přípravy si mohou 
zájemci objednávat. 

 Prodej muzejních publikací on-line prostřednictvím internetové stránky muzea.  
 
 
10. Archiv a dokumentace 
 
a) Archivy a dokumentace židovských obcí (V. Hamáčková, M. Hanková, L. Petrusová, M. 
Kurečková) 
 Poskytování badatelských služeb (celkem 167 badatelských návštěv, 28 rešerší, cca 160 

konzultací a odpovědí na písemné dotazy) (V. Hamáčková, M. Hanková, L. Petrusová). 
 Péče o fyzický stav archiválií 

- Čištění archivního materiálu – vyčištěno 1517 archivních knih  (včetně drobných oprav) 
a 20 kartonů spisů, 2 složky spisů a 4 krabice kartotéčních lístků (prováděli externisté pod 
dohledem pracovníků restaurátorské dílny). 
-  Restaurováno 22  archivních knih a 6 spisů. 

 Skenování pro výstavy, publikace a badatelské potřeby (40 snímků)  (M. Kurečková). 
 Dokončeno zpracovávání  Sbírky pečetidel a razítek  –  čištění, opravy, výroba otisků (ve 

spolupráci s restaurátorskou dílnou kovů), skenování – zpracování katalogu pečetidel (M. 
Kurečková, L. Petrusová). 

 Zpracovávání pozůstalosti T. Jakobovitse (M. Hanková). 
 Pokračování v postupném přebírání zachovaných písemností židovských obcí Čech a 

Moravy (v rámci rozšíření časového mezníku uchovávaného materiálu za rok 1945) – 



sepsání a příprava k převzetí zachovaného materiálu ŽO Ústí nad Labem, jednání se ŽO 
Liberec a ŽO Praha  (V. Hamáčková, L. Petrusová). 

 Pokračování práce na databázi osob pohřbených na židovském hřbitově v Praze–
Strašnicích, která obsahuje v současné době přes 22 000 záznamů  z let 1890 – 1939 
(1942) – kontrola, doplnění a zkorigování záznamů podle rejstříků pohřbených (celkem 7 
knih), započetí revize podle matrik zemřelých (dosud zpracováno 5 knih). (M. Kurečková) 
– spolupráce brigádníků na vkládání údajů. 

 Vytvoření databáze konsignací pražských Židů 1748 – 1838. Vloženo 1430 záznamů (tj. 
zpracováno 7 svazků) z let 1748  –  1749 (L. Petrusová). 

 Digitalizace vybraného archivního materiálu – skenování významných starších archiválií: 
733 snímků aktového materiálu (M. Kurečková), 1265 snímků archivních knih (fotodílna 
– J. Tatranský). 

 Nákup přírůstků (zpracovávání posudků)  (V. Hamáčková). 
 
b) Encyklopedie židovských obcí (správce J. Fiedler) 
 Příprava elektronické Encyklopedie židovských obcí – přepracování úvodních webových 

stránek a abecedního katalogu, úprava a systematické doplňování encyklopedických hesel 
(k prodeji prostřednictvím webové stránky muzea je připraveno 270 dokončených 
souborů, objednávat lze i dalších 430 hesel)  

 Revize encyklopedických hesel  (D. Polakovič) 
 Vypracovávání rešerší a zodpovídání dotazů badatelů: cca 300 e-mailových, telefonických 

a osobních konzultací s 95 osobami nebo institucemi (J. Fiedler) 
 
c) Dokumentace židovských hřbitovů (V. Hamáčková, D. Polakovič, L. Petrusová) 
 Správa počítačové databáze židovských hřbitovů Keshet – ve smluvní spolupráci 

s občanským sdružením Hazkara, zastoupeným J. Haidlerem. V počítačové databázi je 
v současné době na 8900 náhrobků, v roce 2008 přibylo 1200 náhrobních nápisů (D. 
Polakovič). 

 Dokumentace náhrobků  hřbitova v Jičíně (externí spolupracovnice T. Dubinová). 
 Dokumentace náhrobků hřbitova v Telicích (externí spolupracovník V. Chvátal, Muzeum 
Českého lesa v Tachově). 

 Fotodokumentace hřbitovů ve Strážově a ve Štěnovicích (R. Kodera, Národní památkový 
ústav, ú. o. p. v Plzni), ve Veselici (P. Sosnovec, Muzeum Mladoboleslavska). 

 Zpracování situačních plánů hřbitovů v Malé Šitboři, Úbočí a Poutnově (L. Reinwartová, 
Dolní Bělá). 

 Průzkum v terénu a fotodokumentace současného stavu – židovské hřbitovy 
v Boskovicích, Bučovicích, Byšicích, Bzenci, Černovicích u Tábora, Čížkovicích, Čkyni, 
Divišově, Dolních Kounicích, Havlíčkově Brodě, Hlinsku, Chebu, Chrudimi, Ivančicích 
(starší část hřbitova), Kladně, Kolíně (starý hřbitov), Koryčanech, Kosově Hoře, Křinci, 
Litoměřicích, Lomnici, Lovosicích, Lukavci, Luži, Mikulově, Novém Strašecí, Nýrsku, 
Podivíně, Rabštejně nad Střelou, Rousínově, Slaném, Sobědruhách, Spomyšli, Strážově, 
Suchomastech, Táboře, Teplicích, Třebíči, Třebotově, Úpici, Úštěku, Velkém Meziříčí, 
Veselicích, Větrném Jeníkově, Zlonicích (D. Polakovič, L. Petrusová, V. Hamáčková). 

 Starý židovský hřbitov v Praze – pokračování v digitalizaci fotodokumentace náhrobních 
nápisů (zdigitalizování 2/3 starší fotodokumentace, tj. celkem 6500 fotografií), 
zpracovávání chronologického rejstříku k náhrobkům (excerpce více než 5300 náhrobků a 
kontrola správnosti dat) a identifikace náhrobků de visu s databází a digitálním plánem 
(zpracována polovina plochy hřbitova). (D. Polakovič). 

 Fotodokumentace židovského hřbitova v Mikulově, ve spolupráci s NPÚ na základě 
grantu NFOH (oddělení I-V, celkem 2275 náhrobků) (D. Polakovič). 



 Přepis náhrobních nápisů hřbitova v Dřevíkově (216 náhrobků), vytvoření databáze 
v programu Access (L. Petrusová). 

 Dílčí  revize opisů náhrobních nápisů hřbitova v Brandýse n. L. (cca 300 nápisů), 
sjednocení přepisů v programu Keshet. Převedení nápisů do programu MS Word (L. 
Petrusová). 

 Přípravné práce pro vytvoření stránek o židovských hřbitovech pro web ŽMP (D. 
Polakovič). 

 
d) Dějiny holocaustu (J. Šplíchalová, A. Franková, K. Svobodová, M. Frankl) 
 Přírůstky: Oddělení holocaustu průběžně provádělo nové akvizice a třídilo nové materiály, 

a to zejména: 
- materiály rodiny Rossmannových (dar MUDr. Pavla Rossmanna) 
- materiály rodiny Stinglových a Hroudových (dar Jarmily Hroudové) 
- materiály rodiny Guthových z Kolína (zapůjčeno) 
- deník Arnošta Kleina z Prahy  
- materiály rodiny Steinerových z Litoměřic 
- deník Zuzany Pickové, provd. Justman 
- pozůstalost rodiny Steinhardtových z Valašské Bystřice 
- pozůstalost rodiny Ascherových, předaných ing. J. Neubauerem 
- materiály Anny Binderové/Urbanové a MUDr. Harro Epsteina/Urbana, zapůjčené 
K. Vyžvaldovou. 

 Pokračovala počítačová evidence hrubě zpracovaných materiálů z akce Pomozte pátrat po 
zmizelých sousedech  (složka A, J, K, P). 

 Sbírka fotografií: Vytváření počítačového inventáře ke Sbírce fotografií, počítačová 
inventarizace fotografií z akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech. Příprava koncepce 
digitalizace, restrukturalizace dosud naskenovaných dokumentů a příprava nové databáze 
digitalizovaného archivu. 

 Scanování vzácných archivních dokumentů: Pokračování v průběžné digitalizaci sbírek 
Terezín, Dokumenty perzekuce a Osobní pozůstalosti (cca 3200 záběrů). 

 Restaurování: Průběžné restaurování vybraných archiválií se sbírky Terezín, Dokumenty 
perzekuce a  Osobní pozůstalosti. 

 Poskytování badatelských služeb: 115 návštěv, 61 badatelů. 
 Projekt Vzpomínky pamětníků: 

- V rámci projektu podpořeného Evropskou komisí vytváření nové databáze vzpomínek, 
jejich převod do strukturovaného formátu XML (příprava XML schématu, programování 
konverzního programu) 
- Shromažďování, zpracování a přepisování nových vzpomínek a průběžné vkládání 
údajů do počítačového programu (cca dvacet rozhovorů) 
- Průběžná anonymizace vzpomínek pamětníků v souladu s požadavky zákona na 
ochranu osobních údajů 
- Průběžné kontaktování pamětníků s žádostí o poskytnutí dokumentů a fotografií 
týkajících se holocaustu českých Židů 
- Shromažďování archivních materiálů a fotografií vztahujících se k pamětníkům 
- Zpracovávání fotosbírky pamětníků holocaustu 

 Běžná korespondence: cca 400 dopisů a emailů. 
 Památník obětem šoa z Čech a Moravy v Pinkasově synagoze, databáze obětí 

- Průběžné shromažďování podkladů k opravám a doplňkům nápisů 
- Průběžné vyhotovování fotografií nápisů 
- Průběžné vyhotovování počítačových soupisů s údaji o jednotlivých obětech a 
skupinách obětí – cca 100 soupisů (pro rodiny obětí, dále v souvislosti s projektem 



Pomozte pátrat po zmizelých sousedech, pro potřeby vznikajících památníků, vědeckých 
publikací, podklady pro zahraniční kongregace vlastnící tóry z českých zemí) 
- Opravy nápisů v Pinkasově synagoze. 
  

11. Sbírky (vedoucí E. Kosáková) 
 
a) Sbírkové oddělení 
I. Sbírka vizuálního umění (M. Sidenberg) 
 Pokračoval projekt zpracování podsbírky fotografie a nových médií, jejíž jádro tvoří 

soubor historických fotografií z let 1850 - 1939/45. Projekt je rozdělen do tří fází (1. 
základní zpracování, 2. digitalizace a uložení a 3. zhodnocení materiálu a příprava 
prezentace vybraného materiálu v rámci výstavního projektu). V roce 2008 skončena 2. 
fáze. 

 Byly zpracovány 2 prezentace v rámci cyklu Předmět měsíce. 
 Pokračoval dlouhodobý projekt restaurování a konzervace předmětů ze sbírky. 

Restaurování objektů na papíře probíhalo výhradně v dílně ŽMP, konzervace a 
restaurování fotografického materiálu tamtéž. Externě restaurováno 8 maleb. 

 Do sbírky přibylo 69 přírůstků z darů a nákupů. 
 Bylo vypracováno 5 rešerší pro externí badatele, zodpovězeno bylo 15 běžných 

badatelských dotazů. 
 
II. Sbírka rukopisů a vzácných tisků (O. Sixtová) 
 Spolupráce na přípravě výstavy Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–

1609). 
 Dokončení úkolu definovaného pro grant Hanadiv Charitable Foundation: Zpracování 

hebrejských bohemikálních a moravikálních tisků do roku 1800, zahrnující průzkum 
fondu, dokumentaci a fyzický popis tisků, katalogizaci v databázi Aleph knihovny ŽMP, 
výběr předmětů pro restaurování pro zamýšlenou výstavu a katalog. 

 Spolupráce se sdružením Respekt & tolerance: průzkum archiválií ŽMP a příprava textů 
pro expozici otevřenou v roce 2008 (hebrejské nápisy v synagoze v Úsově). 

 Byla zpracována 1 prezentace v rámci cyklu Předmět měsíce. 
 Průběžně byl doplňován katalog rukopisů a nálezů písemného materiálu z geniz. 

 
III. Restaurátorská dílna papíru (E. Mazurová, O. Zatloukal) 
 Spolupráce při přípravě výstav (restaurování, adjustace, rámování, instalace) v Galerii 

Roberta Guttmanna: Hella Guth,  Neznámý Michel Fingesten,  Jarmila Mařanová. 
 Výstavy mimo ŽMP:  Restaurování a příprava na transport 15 dětských kreseb – 

pravidelná zápůjčka do Washingtonu. 
 Činnosti pro jednotlivá oddělení ŽMP: 

- Pro sbírku vizuálního umění bylo restaurováno 10 pauzovacích papírů, 198 kreseb a 
grafických listů, 15 dětských kreseb. Dále bylo čištěno a uloženo 33 ks sbírkových předmětů, 
4 fotoalba. 

- Pro sbírku rukopisů a starých tisků bylo restaurováno 48 ks tabulek, částečně 
restaurovány a uloženy 4 knihy, restaurována 1 kniha na výstavu Narození, komplexně 
zrestaurováno 7 knih na výstavu Cesta života. Bylo dokončeno celkové restaurování 
Třebíčského machzoru. 

- Pro knihovnu ŽMP bylo komplexně restaurováno 5 knih na výstavu Hagady, dále bylo 
opraveno 73 knih, bylo vyčištěno 7 svazků periodik a novin, bylo vyčištěno cca 2000 ks 
katalogizačních lístků. 



- Pro archiv ŽMP bylo celkově restaurováno 12 knih, průběžně byly prováděny opravy 
archivního materiálu – 3 ks krabic, bylo částečně zrestaurováno 20 ks knih. Bylo vyčištěno 
cca 4500 ks katalogizačních lístků.  

-  Pro fotooddělení bylo čištěno a vyrovnáno 960 ks černobílých fotografií. 
- Byla zajištěna praxe jedné studentky Univerzity Pardubice, Fakulta restaurování, 

jednoho studenta Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1. 
- Byla prováděna pravidelná kontrola klimatických podmínek v depozitářích a stálých 

expozicích ŽMP. 
- Průběžně byly poskytovány konzultace při externím restaurování. 
- Byla provedena preventivní dezinsekce v archivu na Smíchově a v hlavní budově muzea. 
- Byl poskytnut program s odborným výkladem pro 4 exkurze ze specializovaných škol. 

 
IV. Sbírka textilu (D. Veselská) 
 Sbírka byla rozšířena o 155 předmětů, z nichž dary představovaly 7 ks. 
 Byla provedena inventarizace a reidentifikace sbírky synagogálních opon (cca 2000 

předmětů), uložených v mimopražském depozitáři. Celkem byly doplněny katalogizační a 
obrazové údaje k cca 350 synagogálním oponám, zcela zkatalogizováno bylo 200 
synagogálních opon a reidentifikováno 8 opon. 

 Do muzejního databázového systému bylo doplněno cca 150 starších katalogizačních 
záznamů k synagogálním oponám. Byly zahájeny přípravné práce na inventarizaci 
souboru „drobného textilu“ (dle zákona o CES), která se uskuteční v roce 2010 
v pražském depozitáři. 

 Pokračovalo zpracování souboru povijanů na Tóru (překlady nápisů, katalogizační karty, 
identifikace akvizičních údajů z NK, srovnávací průzkum textilních sbírek v ČR i 
zahraničí) – cca 400 předmětů, na základě grantu Ministerstva kultury ČR na vědu a 
výzkum. 

 Pokračovalo odborné zpracovávání textilních judaik, nacházejících se mimo sbírky ŽMP. 
 Pokračovala průběžná katalogizace sbírky včetně zápisu do karet muzejního databázového 

archivačního systému (nové přírůstky, genizot). 
 Byly zpracovány 3 prezentace v rámci cyklu Předmět měsíce. 
 Konzultace a zpřístupnění sbírky byly poskytnuty celkem 16 badatelům, z toho 6 ze 

zahraničí.  
 
V. Restaurátorská dílna textilu (H. Votočková, V. Nauschová, / P. Koubová, J. Drábková- 
Hrdá) 

 V dílně bylo restaurováno a konzervováno 38 sbírkových předmětů, včetně dokumentace 
a fotodokumentace. 

 Průběžný výběr a zadávání sbírkových předmětů k externímu restaurování v celkovém 
počtu 29 ks včetně průběžných konzultací, kolaudací a evidence podkladů pro výběrová 
řízení a restaurátorských zpráv. 

 Odborná příprava textilních předmětů vybraných k výstavním účelům včetně odborné 
asistence a spolupráce při instalaci a reinstalaci. 

 Byla zajištěna výroba kopie obřízkové zástěrky. 
 Byla zajištěna výroba textilních předmětů pro dlouhodobé zápůjčky a pro potřeby 

židovských obcí (tzv. pomocný fond): 2 pláštíky na Tóru, 2 pokrývky, 6 čepiček. 
 Spolupráce při inventarizaci sbírkového fondu pro CES – soubor synagogálních opon 

(oprava inventárních čísel na předmětech atd.). 
 Zajištění materiálu a výroby ochranných obalů na opony uložené v mimopražském 

depozitáři a výměna obalů při inventarizaci souboru synagogálních opon. 
 Odborné vedení praxe studentky restaurování VŠCHT. 



 Pokračovala kontrola, fotodokumentace a nové ukládání povijanů na Tóru v depozitáři 
v Maislově synagoze. 

 
VI. Sbírka kovů (J. Kuntoš) 
 Sbírka se rozrostla o 62 předmětů, z nichž 7 bylo zakoupeno a 6 získáno darem. U 

zbylých 49 předmětů se jedná o fragmenty získané vlastním výzkumem muzea (genizy). 
 Pokračovala průběžná katalogizace sbírky v závislosti na připravovaných akcích, 

prozatím bez zápisů do karet muzejního databázového archivačního systému. 
 Pokračovaly práce na tvorbě katalogových hesel a zadávání restaurování pro 

připravovaný katalog stříbra. 
 Byl proveden výběr předmětů a vypracována katalogová hesla pro výstavu Cesta života a 

bylo zpracováno 6 textů pro akci Předmět měsíce. 
 V rámci ochrany sbírkových fondů byly vyrobeny 2 volné repliky korun na Tóru pro 

vystavení v klimaticky nevhodných výstavních prostorách nebo pro rituální účely.  
 Pokračovalo odborné zpracovávání judaik,  nacházejících se mimo sbírky ŽMP. 
 Bylo zodpovězeno 23 badatelských dotazů. 

 
VII. Restaurátorská dílna kovů (M. Jarešová, P. Veselý) 
 V dílně bylo konzervováno a restaurováno 135 stříbrných a mosazných sbírkových 

předmětů. 
 Byla provedena odborná příprava předmětů pro výstavní účely včetně spolupráce při 

instalaci výstav. 
 Byla poskytnuta odborná konzultace u závěrečných maturitních zkoušek pražské Vyšší 

odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické. 
 Byla prováděna pravidelná kontrola klimatických podmínek v depozitářích a stálých 

expozicích ŽMP. 
 Byla zajištěna odborná praxe pro jednu studentku oboru konzervátorství a restaurátorství 

kovů ze SUPŠ – VOŠ v Turnově. 
 
VIII. Dokumentace sbírkového oddělení (M. Veselská, E. Smékalová, H. Hříbková, H. 
Kopřivová) 
 Bylo vypracováno 26 smluv o výpůjčce k výstavním účelům (2 pro zahraniční instituce a 

24 pro instituce tuzemské včetně zápůjček předmětů židovským obcím pro liturgické 
účely). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 18 sbírkových předmětů, tuzemským 
vypůjčitelům bylo zapůjčeno 321 předmětů ze sbírek a z tzv. pomocného fondu. Pro 
každý zapůjčovaný předmět ze sbírkového fondu ŽMP byl vypracován protokol o stavu 
(condition reports). Z vypracovaných smluv v roce 2007 bylo navíc v loňském roce na 
základě pravidelných kontrolních návštěv u vypůjčitelů prodlouženo 7 smluv o výpůjčce 
čítajících 93 předmětů. 

 Bylo uzavřeno 13 pasivních výpůjčních smluv, na jejichž základě si ŽMP zapůjčilo 186 
předmětů pro výstavní, dokumentační nebo restaurátorské účely. K předmětům byly po 
dohodě s jednotlivými vlastníky vypracovány protokoly o stavu (condition reports). 

 Bylo vypracováno 48 smluv o výpůjčce a 54 smluv o dílo pro externí restaurátory – kromě 
oprav, restaurování a konzervace, které nemohly být provedeny v dílnách muzea, se 
jednalo o rámování obrazů pro výstavy apod. 

 Bylo vypracováno 6 kupních smluv pro nákup předmětů od fyzických osob, celkem bylo 
do sbírek muzea zakoupeno 30 předmětů. 

 Sbírky byly obohaceny o dary od jednotlivců a institucí z tuzemska i ze zahraničí. Bylo 
uzavřeno 15 darovacích smluv na cca. 60 předmětů. Jako poděkování uvádíme jména 
laskavých dárců: Věra Tomanová, Michal Stahl, Milena Abrahamovičová, Eva Kosáková, 



Otýlie Šimoníková, Židovská obec v Ostravě, Kate Rys, Mariana Ronová-Servili, Eva 
Novotná, Arno Pařík, Galerie Ztichlá klika – Antikvariát, Daniel Polakovič, Jitka 
Žbirková. 

 Do knihy přírůstků bylo zapsáno 233 evidenčních čísel (tj. 322 sbírkových předmětů). 
Z toho 31 předmětů tvoří nákupy, 65 předmětů dary a 201 předmětů pochází z vlastní 
výzkumné činnosti muzea, 14 předmětů z druhotného zpracování sbírkového fondu při 
inventarizaci a revizích, 10 předmětů z druhotných svozů ze židovských obcí a 1 
z převodu předmětu mezi jednotlivými odděleními ŽMP. 

 Proběhla 4 zasedání Sbírkotvorné komise ŽMP, na kterých bylo projednáno celkem 56 
návrhů, z toho 50 návrhů na nákup nebo dar předmětů do sbírek ŽMP. Průběžně byly 
sledovány tuzemské i zahraniční aukce uměleckých děl, tabulka s přehledem předmětů 
podléhajících akvizičnímu zájmu ŽMP byla rozšířena o 147 záznamů. 

 Byly dokončeny práce vyplývající z inventarizace z roku 2007 (dohledání chybných 
evidenčních čísel, označení katalogizačních karet razítkem revize, vypracování závěrečné 
zprávy). 

 Uskutečnila se další část inventarizace sbírkového fondu ŽMP dle zákona o CES. 
Ve spolupráci s pracovníky správy depozitáře, restaurátorkami a kurátorkou sbírky textilu 
byl fyzicky zkontrolován soubor synagogálních opon a pokrývek v celkovém počtu cca 
2520 inventárních čísel, což představuje cca 6,7% z celkového počtu předmětů ve správě 
sbírkového oddělení. 

 Ke konci roku 2008 bylo v rámci všech dosud uskutečněných inventarizací fyzicky 
revidováno cca 65 % sbírkového fondu ŽMP. 

 V průběhu roku 2008 byla podána 4 hlášení o změnách v CES na Ministerstvo kultury ČR 
(podsbírky jiná – judaika a knihovna). Byly připraveny podklady pro katalogizaci 
přírůstků za rok 2005 a ve spolupráci s kurátory a se správou depozitáře byly tyto 
přírůstky dohledány, zkatalogizovány a změny nahlášeny do CES. 

 K novým přírůstkům a předmětům z depozitáře byly v muzejní databázi průběžně 
zakládány karty s údaji o akvizicích, průběžně byl doplňován lístkový hlavní aritmetický 
katalog. Průběžně byla opravována chybná a dohledaná evidenční čísla v muzejní 
databázi. 

 Pokračoval zápis údajů o sbírkových předmětech do muzejní databáze a údržba muzejní 
databáze.  

 Ve spolupráci s kurátory byly do evidenčních záznamů ŽMP zaneseny také předměty 
získané v minulých letech vlastním výzkumem muzea, tj. archeologické nálezy z geniz 
poté, co byl vyjasněn jejich majetkoprávní status. 

 Byla zkompletována, utříděna a ve spolupráci s pracovištěm Státního památkového úřadu 
dořešena agenda týkající se sbírkových předmětů ŽMP se statutem kulturní památky. 

 Pokračoval přepis údajů z přírůstkových knih do databáze v Excelu. 
 Bylo zahájeno zapisování údajů o provenienci uměleckých předmětů získaných během 2. 

světové války ze skladů Treuhandstelle, které vyplynuly z archivního výzkumu, do 
přepisu tzv. Německého katalogu. 

 Ve spolupráci s kurátory sbírek pokračovala dokumentace judaik mimo ŽMP. Průběžně 
byl doplňován speciální katalog judaik dokumentovaných mimo ŽMP. 

 Bylo vypracováno 7 rešerší pro externí badatele, zodpovězeno bylo 10 běžných dotazů.  
 Pokračovala intenzivní spolupráce s Czech Memorial Scrolls Trust v Londýně na základě 

nově připravené smlouvy o spolupráci. 
 Byly dokončeny texty pro publikaci o historii Židovského muzea v Praze (M. Veselská). 

 
IX. Správa depozitáře (P. Novák, M. Musil) 
 Asistence při instalacích krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna. 



 Asistence při instalaci nových vitrín v Klausové a Maiselově synagoze. 
 Během celého roku byly přenášeny a předávány předměty ze souboru „kuchyně“ 

(depozitář Maiselova synagoga) k digitalizaci ve fotoateliéru v Jáchymově ulici. 
 Odborné konzultace týkající se uložení sbírkových předmětů poskytnuté jiným muzeím. 
 Proběhlo 5 sanitárních dnů ve všech muzejních expozicích. 
 V depozitáři Maiselovy synagogy byla zahájena celoplošná digitalizace sbírky stříbra. 
 V depozitáři nejstaršího textilu byly vyměněny a na ústřednu měření a regulace nově 

připojeny klima-jednotky a zvlhčovače. 
 V depozitáři obrazové a grafické sbírky byly instalovány rošty k dočasnému odkládání 

obrazů. 
 V průběhu roku 2008 bylo vytvořeno 208 výdejek, které zahrnovaly na 2806 sbírkových 

předmětů. 
 Ve spolupráci s restaurátorkami textilu, kurátorkou sbírky textilu a pracovníky 

dokumentace byla provedena inventarizace souboru opon dle zákona o CES 
v mimopražském depozitáři. Při inventarizaci byly zároveň vyměněny ochranné obaly. 

 
X.  Fotoarchiv (M. Jelínek) 
 Fotografie nově vyfotografovaných předmětů byly ukládány do muzejního digitálního 

archivačního systému. K 31. prosinci bylo v této databázi více než 15 000 karet 
s náhledem. 

 Ve spolupráci s ostatními odděleními muzea byly vybírány fotografie pro výstavní a 
publikační účely, průběžně byly vyhledávány fotografie pro pracovníky muzea případně 
byly pořizovány jejich kopie. 

 Bylo zodpovězeno více než 150 žádostí badatelů z tuzemska i ze zahraničí, případně byly 
poskytnuty požadované materiály, a to většinou v elektronické podobě. 

 Byl ukončen přenos dat skenů tzv. Německého katalogu z archivních CD na datový server 
muzea. 

 Byl započat projekt digitalizace skleněných negativů. 
 Ve spolupráci s webmasterem byl zveřejněn na webových stránkách muzea projekt 

neZnámí. Zároveň byl projekt neZnámí zveřejněn v sídle  Židovské obce v Praze. 
 
XI. Fotooddělení (J. Tatranský, D. Cabanová, K. Bulín) 
 Bylo zhotoveno 450 digitálních záběrů sbírky synagogálního textilu.  
 Bylo nafotografováno 624 sbírkových předmětů.  
 Bylo pořízeno 4033 digitálních snímků grafik, fotografií a tisků. 
 Pro výstavy bylo zhotoveno cca 500 digitálních snímků. 
 Pro oddělení holocaustu bylo provedeno 7700 záběrů. 
 Pro oddělení rukopisů a vzácných tisků bylo nafotografováno 1028 záběrů archiválií. 
 Průběžně byly fotografovány vernisáže, významné návštěvy a další důležité akce ŽMP a 

byla pořizována dokumentace exteriérů, interiérů a výstav. 
 Byly provedeny fotopráce pro publikační a výstavní činnost ŽMP, fotografie pro web a 

Newsletter ŽMP. 
 Byly zhotoveny podklady pro vydání muzejních publikací v roce 2008  

 
 
12. Knihovna a referenční centrum (vedoucí A. Jelínková) 
 
a) Statistika 
Knihovna 
 Návštěvnost:          915 badatelů   



 Pro odbornou veřejnost byla knihovna otevřena dva dny v týdnu 
 Počet registrovaných čtenářů:        930  

- z toho aktivních v r. 2008:     277  
 Výpůjčky registrované v automatizovaném systému:      

- počet vypůjčených knih:     2764  
- z toho vypůjčených do studovny:            1304  
- meziknihovní výpůjční službou:    
- půjčeno jiným knihovnám:            73 
- vypůjčeno pro zaměstnance muzea  
- ze zahraničních knihoven:       51 

Referenční centrum 
 Návštěvnost:        786 návštěvníků   

 Referenční centrum bylo otevřeno v pracovní dny.  
 Přírůstky (akvizice):  

- Knihy – 1625 svazků (z toho 99 pro VKC ŽMP a 49 pro referenční centrum)  
- Periodika – 3 tituly (z celkového počtu 794 titulů) 
- Přístupy do zahraničních oborových databází – 9            

 
b) Automatizace provozu 
 Systém Aleph   

- Ke konci roku 2008 bylo do systému Aleph uloženo 36 890  záznamů (nové 
přírůstky, starší publikace – retrokatalogizace, záznamy hebrejských publikací, 
analytické záznamy vybraných periodik). 

- V roce 2008 byl systém Aleph upgradován z verze 14 na verzi 18 a současně byly 
bibliografické záznamy převedeny z formátu UNIMARC do formátu MARC 21. 

- Databáze vlastníků byla  převedena ze systému Acces do systému Aleph. 
 Internet  

- Zřístupnění on-line databází uživatelům (Compact memory; Babylon; 
Encyclopaedia Judaica; Hebrew bibliography; Index to Jewish Peridocals; JEDU 
Treasures; Jewish encyclopedia; National Socialism, Holocaust, Resistance and 
Exil 1933–1945;  Otzar ha-chochma). 

- Pokračovalo zveřejňování měsíčních přírůstků knihovny na webových stránkách 
knihovny. 

- Vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i 
návštěvníků knihovny. 

- Účast v oborových elektronických konferencích (Knihovna, Archivy, knihovny, 
muzea – AKM, KOMIG, KATPOL, Staré tisky, SUALEPH, Aleph-l). 

 
c) Práce s fondem  
 Byly provedeny revize signaturové řady 62 000 – 63 999 fondu knihovny, revize 2 dílčích 

knihovnven (VKC a PK sbírkového odd.). 
 Průběžně byla prováděna údržba databáze původních vlastníků. 
 Do Centrální evidence sbírek bylo zapsáno 135 knih. 
 Do souborného katalogu České republiky bylo zasláno 1 562 záznamů knih a periodik. 
 Ve spolupráci s restaurátorskou dílnou bylo restaurováno 78 svazků a 7 titulů periodik. 
 Bylo zhotoveno 299 ochranných pouzder pro restaurované a ošetřené svazky. 
 Externě byly opraveny nebo restaurovány 3 svazky. 
 Nové vazby byly zhotoveny u 35 svazků. 
 Bylo dokončeno restaurování  lístkového katalogu terezínské knihovny. 



 
d) Digitalizace fondu 
 Byla digitalizována periodika (Jüdischer Almanach, Jüdisches Nachrichtenblatt, Rozvoj, 

Věstník Židovské obce náboženské v Praze (r. 1934–1990), Židovské zprávy) pro systém 
Kramerius. 

 
13. Počítačová síť (V. Vrbický) 
 
a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů 
 Byly zakoupeny 3 nové počítače včetně operačních systémů a stejný počet uživatelských 

programů MS Office 2003.  
 Průběžně byly kalibrovány monitory a digitální zařízení kalibrační sondou. 
 Rozšíření a výměna HDD v diskovém poli pro ukládání digitalizovaných dat.  
 Ve spolupráci s oddělením knihovny byl server určený pro provoz knihovního systému 

Aleph rozšířen a povýšen na vyšší verzi. 
 Ve spolupráci s oddělením knihovny byl nainstalován nový server pro provoz systému 

Kramerius. 
 Interní systém MUDAS byl celkově aktualizován. 
 Byla prodloužena licence k antivirovému programu. Zároveň byla nainstalována na 

všechny PC nová verze. 
 
b) Rozšiřování lokální sítě 
 Sít byla rozdělena na dva samostatné okruhy. Okruh pro PC. Okruh pro VoIP. 

 
c) Elektronická pošta a Internet 
 Pracovníci připojení do lokální počítačové sítě mají přístup k elektronické poště a 

Internetu.  
 
d) Zajištění antivirové kontroly  
 Antivirová databáze byla průběžně aktualizována stejně jako antivirový program. 

 
e) Telefony 
 Celá telefonní sít byla převedena na technologii VoIP. 
 Pomocí technologie VoIP byly připojeny i telefony v Smíchovské synagoze. 

 
14. Technická a stavební činnost (M. Lička, R. Šťastný) 
a) Opravy a rekonstrukce 
ŽMP mělo ve své správě 13 objektů nebo jejich částí pronajatých od Židovské obce v Praze a 
a.s. Matana, dále prostory pronajaté od Židovské obce v Brně pro pobočku Vzdělávacího a 
kulturního centra. Ve správě  provozního odboru jsou také prostory depozitáře a kanceláří 
odboru knihovny, které má muzeum pronajaty v Praze 4. Dále jsou uvedeny některé z činností 
uskutečněné v roce 2008 v jednotlivých objektech. 
 
I. Administrativní budovy 
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Oprava regulace chladicích stěn 
 Odborná spolupráce při modernizaci kavárny 
 Výměny vadných snímačů teplot a vlhkostí Comet 
 Výměna odsávacího ventilátoru z podzemního podlaží  
 Výměna snímače diference tlaku 



 Interiérové vybavení vstupní haly 
 Oprava vstupních dveří do objektu 
 Oprava kotlového čerpadla, výměna čerpadla 
 Opravy termohlavic ústředního topení  
 Odstranění závad z revizí elektro 
 Opravy a výměny regulátorů měření a regulace 
 Vypracování paspartů tlakových nádob 
 Úprava venkovní výtahové šachty na popelnice 
 Výměna venkovní výtahové rolety 
 Výměny filtrů VZT a jednotek fancoil 
 Výroba a montáž okenní mříže 
 Oprava sádrokartonů po opravě TZB 

 
II. Maiselova synagoga 
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Provedena kompletní restaurátorská oprava oplocení 
 Instalatérské opravy – výměny ventilů a kohoutů, těsnění rozvodů 

 
III. Španělská synagoga 
Uskutečnily se následující činnosti:  
 Výměna výlevky 

 
IV. Klausová synagoga 
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Provedena optimalizace osvětlení výstavních prostor (změny v počtu, umístění, 

výkonnosti a typech svítidel a světelných zdrojů)  
 Výroba a montáž žaluzií 

 
V. Pinkasova synagoga 
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Generální oprava depozitáře v podkroví 
 Úprava rozvaděče a výměny stykačů 
 Restaurátorské opravy nápisů na stěnách, kompletní očištění stěn od prachu 
 Statické posouzení trhlin, diagnostika trhlin 
 Opravy informačního zařízení – dveří rozvaděče 
 Výroba a montáž stínící žaluzie 
 Úprava odvodu kondenzátu a úprava a servis chladících jednotek v depozitáři 
 Hloubkové čištění kamenných a keramických dlažeb, napuštění ochrannou politurou 

 
VI. Obřadní síň 
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Zřízení únikového východu 
 Provedení nouzového osvětlení 
 Dodání a montáž topného sálavého panelu 
 Dodání zdroje UPS 

 
VII. Smíchovská synagoga 
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Oprava nouzových světel 
 Odstranění sprejerských nápisů ze vstupních dřevěných dveří 



 Propojení systémů zvlhčování na úpravnu vody 
 Výměna zařízení na měření spotřeby tepla 
 Kontrola a seřízení protipožárních dveří 
 Oprava a nastavení komunikačního modemu Smíchovské synagogy 
 Optimalizace nastavení klimatických parametrů 
 Výměny filtrů VZT a jednotek fancoil 

 
VIII.  Židovský hřbitov ve Fibichově ulici 
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Aktuální vyhodnocení stavu stromů na hřbitově 
 Provedení nezbytných pěstebních opatření, zdravotním řezem ošetřeno 13 stromů, 

pokáceny 3 stromy 
 Kompostování rostlinných zbytků, štěpkování, odvoz a likvidace nevyužitelného odpadu 
 Provedeny terénní a stavební úpravy (odstraněny betonové a asfaltové plochy hřiště) 

 
IX. Synagoga v Golčově  Jeníkově  
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Klempířská oprava okapových žlabů  
 Pravidelná a mimořádná revize elektro, opravy elektro po zásahu bleskem 
 Stavebně-technický průzkum, zahájení projektových prací na opravách 
 Zajištění likvidace odpadu 

 
X. Vzdělávací a kulturní centrum v Praze 
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Byla provedena celková oprava a modernizace  sociálního zařízení 
 Oprava podlah, malířské práce ve všech prostorách 

 
XI.  Starý židovský hřbitov 
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Aktuální vyhodnocení stavu stromů na hřbitově 
 Provedení nezbytných pěstebních opatření, zdravotním řezem ošetřeno 43 stromů, 

pokáceny 2 stromy 
 Zpevnění hlinitých cest štěrkem 
 Kompostování rostlinných zbytků, štěpkování, odvoz a likvidace nevyužitelného odpadu 

 
XII. Depozitář knihovny v Praze 4 
 Uskutečnily se následující činnosti: 
 Návrh a zbudování stropního podhledu 
 Měření a vyhodnocování mikroklimatických  podmínek 
 Doplnění zdroje nepřetržitého napájení 
 Výměny filtrů VZT 

 
b) Údržba  
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Zajištění provozních podmínek pro řádný chod objektů, které  muzeum užívalo ke své 
činnosti včetně nezbytného servisu technologických zařízení 

 Revize a opravy hasicích přístrojů 
 Revize hydrantů 
 Pravidelné revize a opravy výtahů a invalidních plošin 
 Revize elektrických přístrojů a spotřebičů 



 Opravy a revize hromosvodů 
 Údržba varhan ve Španělské synagoze 
 Údržba a sanitace zařízení na pitnou vodu 
 Zajištění pravidelných i mimořádných úklidů na všech pracovištích muzea  
 Zednické, klempířské, instalatérské a zámečnické opravy, nátěry a malování  
 Pravidelná údržba elektroinstalace a osvětlení, čištění a revize okapů a vpustí 
 Údržba zeleně na hřbitovech (nová výsadba rostlin, dosévání a sekání travního porostu,  

postřiky stromů proti škůdcům) 
 Údržba zeleně u Maiselovy synagogy a Smíchovské synagogy 

 
c) Odborný dohled nad rekonstrukcemi a restaurátorskými pracemi (V. Hamáčková) 
 Starý židovský hřbitov v Praze – bylo restaurováno  46 náhrobků a 2 tumby (včetně tumby 

rabiho Löwa a 20 náhrobků jeho potomků a příbuzných – v souvislosti se 400. výročím 
úmrtí rabiho  Löwa v roce 2009) 

 Hřbitov ve Fibichově ulici – bylo restaurováno 20 náhrobků  
 
d) Integrovaný zabezpečovací systém  
Uskutečnily se následující činnosti: 
 Provedena 1. etapa bezpečnostního auditu objektů 
 Provedena centralizace kamerových systémů v Pinkasově a Klausové synagoze, instalace 

záznamových zařízení, přenos do centrálního velínu 
 Dokončena centralizace ústředen EPS Smíchovské synagogy a kanceláří VKC 
 Předepsané kontroly a revize systémů, opravy nebo výměny vadných částí 
 Zabezpečení únikového východu z Obřadní síně 
 Opravy a výměny poškozených částí zabezpečovacích systémů venkovské synagogy po 

zásahu bleskem 
 Oprava PC Hirsch 
 Výměna sériové karty Hirsch pro komunikaci s objekty 
 Výměny vadných akumulátorů ve zdrojích 
 Výměna PC Alvis ve Smíchovské synagoze 
 Výměna monitorů Multiscope u Staré školy 
 Výměna monitoru CCTV Smíchovské synagogy 
 Výměna komunikačního modulu SPY 
 Oprava přístupového systému Cotag 
 Výměny vadných PIR čidel a požárních detektorů 
 Výměna zdroje nepřetržitého napájení UPS 
 Výměna PC EKV Cotag-Granta 
 Montáž magnetických kontaktů na vitríny 
 Protažení datových kabelů do Pinkasovy synagogy 
 Zpracování alternativní studie zabezpečení Starého židovského hřbitova 

 
e) Ostatní činnosti  
 Školení požárních hlídek. 
 Zajištění a kontrola dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících z předpisů o 

požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně zpracování potřebné 
dokumentace.  

 Odborné prohlídky pracovišť pracovníky Kliniky nemocí z povolání, odstranění závad. 
 Zavedení karanténních opatření. 
 Aktualizace organizačního řádu. 
 Zavedení nového režimu pro návštěvy hřbitova ve Fibichově ulici. 



 Zpracování směrnice o používání osobních ochranných prostředků. 
 Zpracování směrnice o činnostech při vyhlášení poplachu na pracovišti Spořilov. 
 Provedení nezbytných organizačních a technických opatření v souvislosti s dezinsekcí 

jednotlivých pracovišť muzea. 
 Kontrola, opravy, zprovoznění a zaregulování topných systémů ve všech objektech před 

zimní sezonou. 
 Podnájem prodejních ploch v prostorách Smíchovské synagogy, Klausové synagogy, 

Maiselovy synagogy, Španělské synagogy a v přízemí objektu Maiselova 15. 
 Podnájem suterénních prostor v Obřadní síni  za účelem provozování veřejného WC a v 

administrativní budově podnájem ploch k provozování restaurace a kavárny.  
 Zajištění provozu tržních míst na vstupním nádvoří před Pinkasovou synagogou  a v 

nevyužívaném vstupu Klausové synagogy podnájem prodejního místa. 
 
15. Restituce 
 Dne bylo 10. října vydáno rodině Kolbenových 23 obrazů. Dále bylo 18. prosince 

oprávněným žadatelům v restituci vydáno 32 děl z někdejší sbírky JUDr. Emila Freunda. 
K 26. září byla prošetřena a registrována jako oprávněná žádost o vydání 46 děl Helly 
Guth (díla, na něž byl uplatněn nárok, mohou být žadatelům vydána po uplynutí roční 
ochranné lhůty, jestliže se o jejich vydání nepřihlásí jiný oprávněný žadatel). 

 Dne 19. září bylo navráceno 5 knih z majetku Naftali Zvi Kartagenera oprávněné dědičce 
(Malka Hahn – USA).   

 
16. Významné návštěvy 
Únor  

 Členové United States Helsinki Commission. 
 
Duben  

 Účastníci valného shromáždění Evropské rady židovských obcí. 
 
Červen  

 Klienti aukční síně Sotheby’s. 
 
Červenec 

 Americký filmový herec a držitel ocenění Americké filmové akademie Robert De 
Niro. 

 
Září 

 Účastníci konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu. 
 
Říjen 

 Skupina sponzorů z United State Holocaust Memorial Museum z Washingtonu. 
 
Listopad 

 Účastníci Konference evropských rabínů. 
 
Prosinec 

 Modelka Tereza Maxová. 
 Velvyslanec Státu Izrael v Bratislavě Zeev Boker. 

 
17. Sponzorské příspěvky   



 
a) ze zahraničí 
Nadace a instituce: 
 
Anne Frank House (Nizozemí) 
Conference on Jewish Materiál Claims Against Germany, Inc. (USA) 
Congregation Beth Or – Rabi Gregory S. Marx (USA) 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) (Belgie)  
Task Force For International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance 
and Research (Německo) 
The American Friends of The Czech Republic (USA) 
The American Jewish Joint Distribution Committee (Francie) 
The Ronald S. Lauder Foundation (USA) 
The Rothschild Foundation Europe (Velká Británie) 
 
Jednotlivci:  
Bialovski Bruce L. (USA) 
Coller Barry (USA) 
Frank John a Helen (Velká Británie) 
Grepe Astrid, Baldermann Ingo (SRN) 
Harperin Alan J. a Paula (USA) 
 
 
b) z České republiky 
Economia, a.s. 
Město Heřmanův Městec 
Město Turnov 
Ministerstvo kultury ČR  
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo vnitra ČR 
Nadace Židovského muzea v Praze 
Nadační fond obětem holocaustu 
 
Jednotlivci 
Cienciala Libor 
Soukup Daniel 
 
 
18. Poskytnuté dary 
ŽMP poskytlo finanční dary na humanitární účely, péči o židovské kulturní dědictví a další 
činnost související s židovskou tematikou a boj proti rasismu a antisemitismu následujícím 
subjektům: 
 
Drda Adam (na zpracování a archivaci audiozáznamů vzpomínek židovských pamětníků pro 
archiv o.s. Post Bellum a Společenství paměti národa) 
Dvanáct opic, s.r.o. filmová společnost (na vydání DVD ROM Vzpomínky a zapomínání) 
Federace Židovských obcí v ČR  
Janas Roman (na provozování webových stran s problematikou holocaustu) 
Nadační fond Mamma (na nákup filmů pro mamografický přístroj) 



Občanské sdružení OLAM – Společnost Judaica (na uspořádání 8. ročníku festivalu Týden 
židovské kultury v Holešově) 
 
 
19. Jednání správní a dozorčí rady ŽMP 
V souladu se stanovami ŽMP se uskutečnilo pět zasedání správní rady a tři zasedání dozorčí 
rady.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha: informace o hospodaření ŽMP 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
Praze 26. února 2009        Leo Pavlát 
              ředitel 
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