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1. Právní rámec èinnosti a orgány muzea
Zájmové sdružení právnických osob Židovské muzeum v Praze (ŽMP) bylo registrováno
Obvodním úøadem pro Prahu 1 dne 30. záøí 1994. Hlavním pøedmìtem èinnosti sdružení
jako kulturní instituce je podle zákona è. 122/2000 Sb. o ochranì sbírek muzejní povahy a
o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù tvorba, doplòování, odbor-
ná správa, shromažïování a prezentace sbírek Židovského muzea v Praze a tvorba, doplòo-
vání a správa knihovního a archivního fondu, vìdecká, osvìtová, publikaèní, vydavatelská
a vzdìlávací èinnost, vèetnì prodeje upomínkových pøedmìtù, propagaèních a jiných mate-
riálù, publikací, nahraných zvukových a zvukovì obrazových záznamù a dalších pøedmìtù
spjatých s úèelem a pøedmìtem èinnosti sdružení, dále kulturní a jiná èinnost, týkající se ju-
daismu, Židù a jejich historie v Èechách a na Moravì. Hlavní èinností jsou rovnìž nutné
opravy a technická zhodnocení pronajatých nemovitostí, v nichž muzeum sídlí a prezentuje
sbírky, kterými je èásteènì hrazeno nájemné, pøípadný pronájem doèasnì nevyužitých pros-
tor tøetím osobám se souhlasem vlastníka, tj. Židovské obce v Praze. Doplòkovým pøedmì-
tem èinnosti sdružení je rovnìž péèe o židovské kulturní dìdictví v Èeské republice pro-
støednictvím Federace židovských obcí v Èeské republice.

Nejvyšším orgánem sdružení je správní rada, která v roce 2009 pracovala ve složení:
Jiøí Daníèek, Federace židovských obcí v ÈR (pøedseda)
Mgr. Verona Miletinová, Židovská obec v Praze
PhDr. Jan Munk, Federace židovských obcí v ÈR
PhDr. Eva Sedláková, Židovská obec v Praze
Mgr. Petr Svojanovský, Ministerstvo kultury ÈR

Kontrolním orgánem sdružení je dozorèí rada, která v roce 2009 pracovala ve složení:
Ing. Jan Neubauer, Židovská obec v Praze (pøedseda)
Ing. Vladimír Látal, Federace židovských obcí v ÈR
Ing. Marta Rubínová, Ministerstvo kultury ÈR

V roce 2009 se správní rada sešla k jednání pìtkrát a dozorèí rada tøikrát. Z jednání za pøí-
tomnosti právníka byly poøízeny zápisy.

Øeditelem muzea v roce 2009 byl Leo Pavlát.
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2. Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správì ŽMP
• Administrativní budovy v ulici U Staré školy 1 a 3, Praha 1 – správa muzea, odborná pra-

covištì, depozitáøe, referenèní centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna (výstavní
prostor pro poøádání krátkodobých výstav).

• Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní
lodi Dìjiny Židù v Èechách a na Moravì – I. Od
poèátku osídlení do emancipace. Celkem vysta-
veno 146 originálù a faksimilií.

• Španìlská synagoga – v hlavní lodi a na gale-
rii stálá expozice Dìjiny Židù v Èechách a na
Moravì – II. Od emancipace do souèasnosti. Na
galerii byla instalována nová vitrína: Èesko-
slovenští Židé v boji a odboji proti fašismu a na-
cismu. Celkem vystaveno 546 originálù a fak-
similií; zimní modlitebna: stálá expozice
Støíbro èeských synagog. Celkem vystaveno
193 pøedmìtù.

• Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník
obìtem nacistické genocidy èeských a moravských
Židù, v prvním poschodí stálá expozice Pøí-
bìh dìtí. Dìtské kresby z Terezína 1942–1944.
Celkem vystaveno 238 originálù a faksimilií.

• Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá ex-
pozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga
a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tra-
dice a zvyky – II. Bìh života. Celkem vystaveno
481 originálù a faksimilií. V areálu budovy se
rovnìž nachází Rezervaèní centrum ŽMP.

• Obøadní síò – pokraèování stálé expozice Židovské tradice a zvyky – II. Bìh života. Celkem
vystaveno 140 originálù a faksimilií.

• Bývalá synagoga v Praze na Smíchovì z 30. let 20. století – depozitáø obrazové sbírky; de-
pozitáø a pracovištì archivu muzea.

• Vzdìlávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselovì ulici 15, Praha 1.
• Starý židovský høbitov z 15. – 18. století.
• Židovský høbitov ze 17. – 19. století ve Fibichovì ulici v Praze.
• Hlavní depozitáø textilu ve venkovské synagoze z 19. století.
• Depozitáø èásti knižního fondu v Praze 4.

b) Co ŽMP nabízí
• Prohlídku pìti stálých expozic v historických objektech, Starého židovského høbitova

z 15. – 18. století a židovského høbitova v Praze na Žižkovì ze 17. – 19. století.
• Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna.
• Vzdìlávací programy a prohlídky prostøednictvím Vzdìlávacího a kulturního centra

ŽMP v Praze a Brnì.
• Semináøe s židovskou tematikou.
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• Kulturní poøady se židovskou tematikou ve Vzdìlá-
vacím a kulturním centru ŽMP v Praze a Brnì.

• Služby referenèního centra v administrativní budovì
vybaveného základní judaistickou literaturou a spe-
ciálním softwarem.

• Služby archivu – zajišťování badatelských služeb
(poskytování archivních materiálù ke studijním úèe-
lùm, odborné konzultace, rešerše, reprografické služ-
by).

• Služby specializované knihovny pro odbornou i laic-
kou veøejnost.

• Služby poèítaèové uèebny ORT zamìøené na židovská
témata s pøipojením na internet a se speciálním soft-
warem (do dubna 2009).

• Prezenèní video- a fonotéku ve Vzdìlávacím a kultur-
ním centru ŽMP (do dubna 2009).

• Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù pro-
støednictvím Vzdìlávacího a kulturního centra ŽMP.

• Konzultace pro odbornou i laickou veøejnost k otáz-
kám dìjin èeských a moravských Židù.

• Konzultace pro odbornou i laickou veøejnost k otáz-
kám persekuce èeských a moravských Židù za druhé
svìtové války.

• Konzultace pro odbornou i laickou veøejnost k otázkám sbírkových fondù ŽMP, odborné
výklady a rešerše.

• Posouzení a vyøízení žádostí k trvalému vývozu pøedmìtù kulturní hodnoty a k vývozu
pøedmìtù kulturní hodnoty na dobu urèitou.

• Historické obrazové materiály k reprodukci.
• Vlastní publikace, CD a propagaèní materiál vèetnì prodeje muzejních publikací (a hesel

z encyklopedie židovských obcí) online prostøednictvím internetových stránek muzea.
• Prodej hesel z elektronické encyklopedie židovských obcí v Èechách, na Moravì a ve Slez-

sku online prostøednictvím internetových stránek muzea.
• Možnost rezervovat si návštìvu v pøesnì urèený èas prostøednictvím Rezervaèního cen-

tra ŽMP.
• Prohlídky expozic s kvalifikovanými prùvodci.
• Prohlídku s individuálním audioprùvodcem na základì smlouvy s firmou Gallery servi-

ce, s.r.o.
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3. Návštìvnost
Následující tabulka uvádí poèet návštìvníkù v ŽMP v roce 2009:

Celkem
návštìvníkù Dospìlí Junioøi

Leden 19 185 14 551 4 634

Únor 23 427 16 038 7 389

Bøezen 50 206 25 114 25 092

Duben 58 193 36 150 22 043

Kvìten 56 083 45 104 10 979

Èerven 46 789 36 142 10 647

Èervenec 51 793 36 893 14 900

Srpen 72 585 57 889 14 696

Záøí 58 796 44 859 13 937

Øíjen 61 172 46 546 14 626

Listopad 36 069 28 111 7 958

Prosinec 37 512 30 058 7 454

CELKEM 571 810 417 455 154 355

ŽMP pocítilo v roce 2009 v plné síle dopady svìtové hospodáøské krize, která se v Èeské
republice projevila i patrným poklesem turistického ruchu. Podle údajù Asociace èeských
cestovních kanceláøí z února 2010 navštívilo Prahu v roce 2009 celkem 3 803 000 zahranièních
návštìvníkù, to je o 5 % ménì než v roce 2008. V ŽMP, které je vyhledáváno pøedevším hosty
z ciziny, dosáhl pokles návštìvnosti oproti roku 2008 celkem 6,62 % , to je 40 500 návštìvní-
kù. Pøestože ve srovnání s návštìvnicky nejúspìšnìjšími roky (2006, 2007) se jedná o negativ-
ní tendenci, v absolutních èíslech návštìvnost roku 2009 pøevýšila všechna léta v období
1997–2003 s výjimkou roku 2000.

Kromì dùsledkù svìtové hospodáøské krize mìl vliv na nižší poèet návštìvníkù, a záko-
nitì i nižší výnosy ze vstupného oproti pøedešlým letùm, i pokraèující silný kurs koruny vùèi
dolaru a euru, což nepøíznivì ovlivòuje návštìvnost zejména z USA, Izraele a Japonska. Na-
dále též pokraèovala nová profilace návštìvníkù Èeské republiky ze zahranièí, charakteris-
tická úbytkem návštìvníkù ze západních zemí. I tyto skuteènosti ovlivnily hospodáøské vý-
sledky ŽMP v roce 2009 stejnì jako skuteènost, že Praha není mìstem, do nìhož by se turisté,
kteøí ji již navštívili, vraceli.

Oèekávanému poklesu pøíjmù ze vstupného se ŽMP pokoušelo èelit øadou opatøení pøi-
pravených již v roce 2008, mimo jiné vìtší diferenciací vstupného podle rùzných typù ná-
vštìv (rodinné a skupinové vstupné, prodloužená doba platnosti vstupenky), zlepšením
propagace a snahou získat více tuzemských návštìvníkù. Tuzemští návštìvníci tak v roce
2009 mohli poprvé pøicházet do ŽMP v rámci Bonus programu Èeské spoøitelny èi se Zlatou
kartou Pražské plynárenské, v obou pøípadech se slevou 70% na vstupném. ŽMP se též
v roce 2009 zapojilo do projektu firmy Perpedes, který na základì prodeje slevové knížky
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usiluje pøivést individuální návštìvníky ubytované v pražských hotelech do vybraných
pražských kulturních institucí.

ŽMP v roce 2009 usilovalo i o zlepšení podmínek pro návštìvu svých objektù. Synagogy,
v nichž se nacházejí stálé expozice, proto byly oznaèeny velkoplošnými bannery s piktogra-
my jednotlivých objektù návštìvnického okruhu muzea. Toto opatøení jednoznaènì napo-
máhá lepší orientaci návštìvníkù.

Jako propagaèní akce ŽMP nabídlo nìkolikrát vstup zdarma èi za výraznì zlevnìné
vstupné. Stalo se tak v rámci projektù Ledová Praha, Dny Prahy 1, Pražská muzejní noc
a Dny evropského dìdictví. Nadále byly poskytovány výrazné slevy všem školám pøicháze-
jícím do ŽMP prostøednictvím jeho Vzdìlávacího a kulturního centra.

V øíjnu 2009 ŽMP založilo Spoleènost pøátel Židovského muzea v Praze, která si klade za
cíl napomoci uchování a co nejširšímu zpøístupnìní vzácných památek pražského Židovské-
ho Mìsta. Spoleènost má sedm kategorií èlenství, jejím èlenùm je poskytován neomezený
volný vstup do stálých expozic muzea, na doèasné výstavy v Galerii Roberta Guttmanna èi
na veèerní poøady ve Vzdìlávacím a kulturním centru. Ve vyšších kategoriích jsou nabízeny
další výhody. Spoleènost pøátel Židovského muzea v Praze by se do budoucna mohla stát
významným èinitelem pøi propagaci muzea a jako taková pøispívat též k vìtší návštìvnosti
a vyšším výnosùm.

Na svém posledním jednání v prosinci 2009 správní rada schválila materiál „Koncepce
nových stálých (dlouhodobých) expozic Židovského muzea v Praze v kontextu souvisejících
zmìn“, který jménem pracovního týmu ŽMP pøedložil øeditel muzea Leo Pavlát. Analytický
materiál – výsledek diskusí muzejních pracovníkù – reflektuje souèasný stav rozvoje muzea
a pøedkládá nástin jeho rozvoje v pøíštích letech. Pøedpokládaná promìna muzea do roku
2016 zahrne jak postupnou obmìnu všech jeho stálých expozic poèínaje pøelomem let 2012 –
2013, tak i nový pøístup v komunikaèní, marketingové a edukativní oblasti. Možnosti soudo-
bých informaèních a komunikaèních technologií pøitom budou využity umìøenì, s maxi-
málním respektem k jedineènému architektonickému dìdictví pražského Židovského Mìsta
a sbírkovému bohatství ŽMP.

Muzeum si od své nové podoby slibuje i významný impuls k návštìvì muzea, neboť pro
dlouhodobou finanèní stabilitu ŽMP je nezbytné, aby se návštìvníci do nìj vraceli. Moderní
muzejní pøístup souèasnì nabízí i potenciál pro rùst domácí návštìvnosti.
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4. Organizaèní struktura a zamìstnanci
ŽMP je dle svého organizaèního øádu rozdìleno do 9 odborù. Ke konci roku 2009 mìlo v prù-
mìru 133 zamìstnancù vèetnì pracovnic na mateøské dovolené. Ve fyzických osobách èinil
poèet zamìstnancù 122, což pøedstavovalo pøepoèítaných 118,5 plných pracovních úvazkù.
Zamìstnanecká struktura je následující: øeditel, 46 pracovníkù ostrahy a kustodù, 42 vìdec-
kých a odborných muzejních pracovníkù vèetnì restaurátorù, 13 ekonomických pracovníkù
vèetnì pokladních v expozicích, 5 pracovníkù pro vzdìlávací a kulturní èinnost, 5 pracovní-
kù pro zajištìní provozu, oprav, rekonstrukcí a správu budov a høbitovù, 4 administrativní
pracovnice, 3 pracovníci zajišťující publicitu a výstavy, 3 pracovníci Rezervaèního centra.

Bìhem roku 2009 dále 155 pracovníkù provádìlo práce mimo hlavní pracovní pomìr (do-
hody o pracovní èinnosti, dohody o provedení práce, autorské smlouvy).

Prùmìrný mìsíèní plat zamìstnance ŽMP v roce 2009 èinil 22 974 Kè. Prùmìrná mzda
v Èeské republice pøitom èinila 23 598 Kè a v Praze 29 726 Kè.
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5. Výstavní èinnost

a) Výstava Cesta života. Rabi Löw (kol. 1525–1609)
Urèující pro veškerou èinnost ŽMP v roce 2009 bylo významné výroèí – 400 let od úmrtí nej-
významnìjší židovské osobnosti žijící na území Èech a Moravy, rabiho Löwa (Jehudy Levy
ben Becalela – Maharala mi Prag), které podle obèanského kalendáøe pøipadlo na 7. záøí 2009.

K tomuto výroèí ŽMP soustøedilo øadu aktivit, z nichž nejvýznamnìjší bylo uspoøádání
výstavy Cesta života. Rabi Löw (kol. 1525–1609) spolu se Správou Pražského hradu v Císaøské
konírnì Pražského hradu ve dnech 5. srpna – 8. listopadu 2009. Komisaøkou výstavy byla E.
Kosáková, jejími kurátory A. Putík a A. Paøík. Vìtším èi menším dílem se však na výstavì po-
díleli prakticky všichni odborní pracovníci muzea. Nad výstavou, pojmenovanou po jed-
nom z dìl rabiho Löwa (Derech chajim), pøevzali záštitu prezident Èeské republiky Václav
Klaus, ministr kultury Èeské republiky Václav Riedlbauch a primátor hlavního mìsta Prahy
Pavel Bém.

Výstava se v první èásti vìnovala historickému rabimu Löwovi a autentickým tradicím
s ním spojeným, její druhá èást byla zasvìcena odkazu rabiho Löwa a pùvodu legend spja-
tých s jeho jménem. Vystaveno bylo na 200 jedineèných sbírkových pøedmìtù, knih a archi-
válií pøedevším z Židovského muzea v Praze. Dalších 76 pøedmìtù bylo zapùjèeno 10 èeský-
mi institucemi a 13 pøedmìtù 7 institucemi zahranièními.

K výstavì ŽMP pøipravilo doprovodné akce – komentované prohlídky èi dílny pro žáky
a studenty základních a støedních škol – a vydalo i doprovodné publikace a suvenýry.

Výstava Cesta života. Rabi Löw (kol. 1525–1609) byla se svými 24 565 návštìvníky tøetí nej-
navštìvovanìjší výstavou v Èeské republice roku 2009, což odpovídá prùmìru 256 lidí dennì.
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b) Galerie Roberta Guttmanna
Muzejní Galerie Roberta Guttmanna uspoøádala pìt výstav, z toho tøi profilové autorské,
jednu k výroèí rabiho Löwa a další na téma židovských tradicí a zvykù.

Od 25. záøí 2008 do 4. ledna 2009 tak v galerii probíhala výstava Jarmila Maøanová. Kafka
a Praha (z cyklu Prezentace sbírkového fondu ŽMP). Pøi pøíležitosti 86. narozenin umìlkynì byl
tento soubor vystaven s jejími dalšími pracemi ze sbírky Židovského muzea (16), Galerie hl.
mìsta Prahy (5) a Památníku Terezín (3 kresby). Výstavu shlédlo 3609 návštìvníkù.

Od 29. ledna do 10. kvìtna vystavoval v Ga-
lerii Roberta Guttmanna malíø a sochaø Jaro-
slav Róna. Na jeho výstavì Podobenství. Výbìr
z tvorby 1999 – 2008 (z cyklu Židovská pøítom-
nost v souèasném vizuálním umìní) bylo pøedsta-
veno 15 obrazù, 20 kreseb a 3 plastiky. Výsta-
vu vidìlo 4694 návštìvníkù.

Ve dnech 4. èervna – 4. øíjna probíhala vý-
stava Golem. Hledej znak èi slovo k jeho oživení.
Dotykový objekt Petra Nikla, urèený ke kresbì svìt-
lem. K výstavì se 5. øíjna konal doprovodný
koncert Golemovo èelo – koncert pro svìtelné par-
titury. Kresba svìtlem, rytmus pískem, dech did-
gerridem, na nìmž vystoupili Petr Nikl, Milan
Cais a Ondøej Smeykal. Výstavu shlédlo 12 005
návštìvníkù.

Ve dnech 15. øíjna – 29. listopadu uspoøádalo ŽMP výstavu malíøky a grafièky Helgy
Hoškové-Weissové nazvanou Obrazy a kresby. Výstava k 80. narozeninám. (z cyklu Židovská
pøítomnost v souèasném vizuálním umìní). Bylo vystaveno 60 dìtských kreseb autorky, 42 obra-
zù a 23 publikací. Výstavu navštívilo 1529 lidí.

Poslední výstava Nechť mu Bùh dá vyrùst. Narození dítìte v kultuøe a zvycích èeských a morav-
ských Židù (z cyklu výstav Události židovského života, ze sbírek ŽMP), která se uskuteènila ve
dnech 10. prosince 2009 – 28. února 2010, završila výzkumný projekt kurátorky D. Veselské.
Z ŽMP bylo vystaveno 51 pøedmìtù, dalších 10 bylo zapùjèeno z londýnského Memorial
Scroll Trust. Výstavu shlédlo 1691 návštìvníkù.

c) Výstavy Vzdìlávacího a kulturního centra
Další výstavy ŽMP pøipravilo prostøednictvím svého Vzdìlávacího a kulturního centra
(VKC) v Praze a v Brnì. V hlavním mìstì jich bylo uspoøádáno 5 (Mùj obraz 20. století – výsta-
va výtvarných prací ze soutìže poøádané Památníkem Terezín v roce 2006; Židé v boji a odboji.
Rezistence èeskoslovenských Židù v letech druhé svìtové války; Židovské vzdìlávání a školství;Zmize-
lá stopa židovských památek – fotografie židovských høbitovù, ètvrtí a synagog; Historie židov-
ského sportu v Èeskoslovenské republice), v moravské metropoli 9 (Koneèné øešení – výstava lito-
grafických listù Michala Hajnala; Zpráva o Lodži – putovní výstava fotografií Karla Cudlína;
Smutek v duši – výstava fotografií Jaromíra Dvoøáka; March of the Living – Polsko, Osvìtim – vý-
stava fotografií fotografické školy Photogenia Brno; Cestou domova – výstava obrazù malíøe
Vlastimila Tomana; Mùj milovaný Izrael – výstava fotografií Jindøicha Buxbauma; Jak se volí
v Izraeli – výstava fotografií Marka Èejky, Židovské vzdìlávání a školství; Èeské dìdictví – výsta-
va fotografických obrazù Libora Teplého).

VKC v Praze kromì výstav ve svých prostorách koordinovalo putování nìkolika putov-
ních výstav s tematikou šoa. Jedná se o výstavy Neztratit víru v èlovìka... Protektorát oèima ži-
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dovských dìtí, Anna Franková – odkaz pro souèasnost, Pøíbìh dìtí – kresby dìtí z terezínského ghetta,
Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži a Zmizelí sousedé – Pocta dìtským obìtem holocaustu. Tyto
výstavy byly v roce 2009 instalovány ve 39 školách a muzeích v Èeské republice a 9 zahraniè-
ních institucích. Prostøednictvím VKC v Praze byla dále celkem ètyøikrát na rùzných místech
v Èechách instalována putovní výstava Historie Židù v Èechách a na Moravì, do Nìmecka pu-
tovala výstava Dìtské kresby z Terezína 1943–1944.

VKC v Brnì koordinovalo zapùjèení 2 putovních výstav, a to Dìvèata z pokoje 28, L 410, Te-
rezín a Pøíbìh dìtí – kresby dìtí z terezínského ghetta. Tyto výstavy byly v roce 2009 zapùjèeny do
5 rùzných institucí, pøedevším škol. VKC v Brnì souèasnì ve spolupráci se Židovskou obcí
Brno spolupoøádalo dvì soubìžné výstavy v Køížové chodbì brnìnské Nové radnice: Prùøez
tvorbou Michala Hajnala a Židovská obec v Brnì na jižní Moravì.
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6. Péèe o sbírky a jejich dokumentace

a) Péèe o sbírky
Sbírkové pøedmìty i knižní fond ŽMP jsou po velkých investicích do oprav, rekonstrukcí
a výstavby nových depozitáøù z let 1995 – 2004 uloženy v bezpeèných, teplotnì, svìtelnì
i klimaticky optimálních podmínkách. Všichni restaurátoøi muzea provádìli pravidelné
kontroly klimatických podmínek a pøedmìtù v depozitáøích a stálých expozicích muzea
a provádìli mìøení intenzity osvìtlení.

Pracovníci restaurátorských dílen se rovnìž podíleli na pøípravì pøedmìtù pro výstavní
úèely vèetnì spolupráce pøi instalaci výstavy Cesta života stejnì jako správci depozitáøe. Ti
souèasnì bìhem celého roku pøedávali pøedmìty ze sbírek k digitalizaci do fotoateliéru mu-
zea a v první polovinì roku asistovali v depozitáøi Maiselovy synagogy pøi zahájení projektu
celoplošné digitalizace sbírky støíbra. Zajistili hladký prùbìh pìti sanitárních dnù ve všech
muzejních expozicích, jiným muzeím poskytovali odborné konzultace týkající se uložení
sbírkových pøedmìtù.

V restaurátorských dílnách muzea pro kovy, textil a papír pokraèovalo restaurování
pøedmìtù pro výstavní projekty muzea. S ohledem na nutnost omezit výdaje byly restauro-
vány pouze pøedmìty bezprostøednì ohrožené špatným stavem, pøièemž externím odborní-
kùm byly zadávány k restaurování pouze velké textilní pøedmìty.

V restaurátorské dílnì textilu bylo restaurováno a konzervováno 31 sbírkových pøedmìtù
ŽMP vèetnì dokumentace a fotodokumentace a bylo vyèištìno a konzervováno 10 povijanù
z Memorial Scroll Trust v Londýnì zapùjèených na výstavu ŽMP Nechť mu Bùh dá vyrùst.
Souèasnì byly prùbìžnì vybírány a k restaurování zadávány sbírkové pøedmìty k externí-
mu restaurování (celkem 7 kusù) vèetnì prùbìžných konzultací, kolaudací a evidence pod-
kladù pro výbìrová øízení a restaurátorských zpráv.

Restaurátoøi dílny papíru spo-
lupracovali pøi pøípravì výstav
malíøky Helgy Hoškové a Nechť
mu Bùh dá vyrùst v Galerii Rober-
ta Guttmanna (restaurování, ad-
justace, rámování, instalace). Prá-
ce pro jednotlivá oddìlení ŽMP
zahrnovala restaurování 164 kre-
seb a grafických listù, byly èištì-
ny nové pøírùstky a opravena 4
fotoalba. Pro knihovnu ŽMP bylo
komplexnì restaurováno 15 knih
na výstavu „A vypravuj synu své-
mu…“, pøipravovanou na rok
2010. Dále bylo opraveno 35 knih,
vyèištìno 24 svazkù periodik, no-
vin a roèenek, dezinfikováno 30
knih. Pro archiv ŽMP bylo restaurováno 7 knih, prùbìžnì byly provádìny opravy archivní-
ho materiálu – cca 150 listù, Bylo vyèištìno pøibližnì 3000 katalogizaèních lístkù.

V restaurátorské dílnì kovù bylo konzervováno a restaurováno 86 støíbrných a mosaz-
ných sbírkových pøedmìtù.
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Za dohledu pracovnic muzejního archivu bylo restaurováno 11 náhrobkù na Starém ži-
dovském høbitovì v Praze. Na høbitovì ve Fibichovì ulici v Praze na Žižkovì byly stabilizo-
vány a restaurovány 2 tumby.

b) Dokumentace
Úsek dokumentace sbírkového oddìlení se kromì zpracovávaných bìžných smluv o výpùj-
èce musel v roce 2009 vyrovnat s rozsáhlou agendou èeských i zahranièních výpùjèek pro vý-
stavní projekt Cesta života. Tak velké množství pøedmìtù z jiných sbírek si zatím ŽMP pro
svou výstavu nikdy nepùjèilo.

Byly dokonèeny práce vyplývající z inventarizace z roku 2008 (dohledání chybných evi-
denèních èísel, oznaèení katalogizaèních karet razítkem revize, vypracování závìreèné zprá-
vy) a uskuteènila se další èást inventarizace sbírkového fondu ŽMP dle Zákona o centrální
evidenci sbírek (CES). Ve spolupráci s pracovníky správy depozitáøe, restaurátory kovù
a kurátorem sbírky kovù a trojrozmìrných pøedmìtù byly fyzicky zkontrolovány drobné
soubory rùzných synagogálních, domácnostních a spolkových pøedmìtù uložených v depo-
zitáøi v Maiselovì synagoze (napø. pokrývky hlavy, èistící soupravy Pohøebního bratrstva,
chanukové svícny, menory, mezuzy, mince a medaile, nádobí a kuchyòské vybavení apod.)
v celkovém poètu 4400 inventárních èísel, což pøedstavuje pøibližnì 11,6 % z celkového poè-
tu pøedmìtù ve správì sbírkového oddìlení.

Ke konci roku 2009 bylo v rámci všech dosud uskuteènìných inventarizací fyzicky revi-
dováno na 77 % sbírkového fondu ŽMP.

V prùbìhu roku 2009 byla podána 4 hlášení o zmìnách v CES na MK ÈR. Byly pøipraveny
podklady pro katalogizaci pøírùstkù za rok 2006 a ve spolupráci s kurátory a se správou de-
pozitáøe byly tyto pøírùstky dohledány, zkatalogizovány a zmìny nahlášeny do CES.

Zapisovaly se údaje o sbírkových pøedmìtech do muzejní databáze a probìhla údržba
muzejní databáze. Do databáze v Excelu pokraèoval pøepis údajù z pøírùstkových knih.

Ve spolupráci s kurátory sbírek pokraèovala též dokumentace judaik mimo ŽMP a byl do-
plòován speciální katalog.

Novì vyfotografované pøedmìty byly ukládány do muzejního digitálního archivaèního
systému. Ke konci roku 2009 bylo v této databázi více než 16 500 karet s náhledem.

Za zvláštní zmínku stojí pøípad, øešený kurátorkou sbírky vizuálního umìní M. Siden-
berg. Ta v aukèní nabídce pražské poboèky Dorothea (aukce 23. 5. 2009, dražební položka è.
99) identifikovala obraz Ilony Singer (1905–1944) „Chlapec s medvídkem“ (1927, olej na plát-
nì, 55 x 45 cm, inv. è. ŽMP 82.679). Toto dílo bylo bìhem války konfiskováno z majetku ro-
dinných pøíslušníkù autorky a prostøednictvím pražské Treuhandstelle zaøazeno do sbírek
ŽMP, odkud následnì v období 1967–1994 za nevyjasnìných okolností zmizelo spoleènì
s dalším dílem Ilony Singer, jež bylo draženo v pražské poboèce Dorothea na aukci 20. 9.
2008 pod poøadovým èíslem 98 („Muž s cigaretou“, 1928, olej na plátnì, 55 x 46 cm, inv. è.
ŽMP 82.680). Na rozdíl od obrazu „Muže s cigaretou“, na jehož provenienci ŽMP pražské
Dorotheum rovnìž upozornilo, avšak nakonec pøes veškeré vynaložené úsilí nedosáhlo sta-
žení z aukce, se obraz „Chlapec s medvídkem“ nakonec za intervence vídeòské centrály Do-
rothea a obìtavé pomoci Art Loss Register se sídlem v Londýnì podaøilo stáhnout z prodeje.
Obraz ovšem nebyl navrácen Židovskému muzeu v Praze, které jej identifikovalo a dále
hodlalo pátrat po možných pøíbuzných pùvodní majitelky, jež by mohli na vydání díla
uplatnit restituèní nárok, nýbrž byl dražitelem navrácen držiteli, jenž s dílem nadále dispo-
nuje. Pøes pokusy o dohodu s držitelem se ŽMP nepodaøilo získat dílo zpìt pro úèely další
možné restituce a jeho osud je tak nadále nejistý.

Fotooddìlení pokraèovalo v digitalizaci sbírkových pøedmìtù a archívních materiálù
(pøibližnì 11 000 zábìrù). Novì vyfotografované pøedmìty byly následnì ukládány do mu-
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zejního digitálního archivaèního systému. Ke konci roku bylo v této databázi více než 16 500
karet s náhledem.

Prùbìžnì byly fotografovány vernisáže, významné návštìvy a další dùležité akce ŽMP
(pøibližnì 1600 zábìrù). Dále byla poøizována dokumentace exteriérù, interiérù a výstav
(pøibližnì 800 zábìrù). Velmi významnou èinností fotooddìlení ŽMP v roce 2009 bylo vyho-
tovení kvalitních podkladù pro muzejní výstavy a publikace.

Podstatnou èást práce fotoarchívu tvoøilo vyøizování žádostí (více než 160) badatelù z tu-
zemska i ze zahranièí vèetnì poskytování požadovaných materiálù, vìtšinou v elektronické
podobì.

Pokraèoval projekt digitalizace sklenìných negativù. Ke konci roku 2009 bylo zdigitalizo-
váno více než 90 % procent sklenìných negativù uložených ve fotoarchivu ŽMP.
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7. Odborná èinnost

a) Sbírkové oddìlení
Celé oddìlení se zásadním zpùsobem podílelo na pøípravì výstavy Cesta života. Rabi Löw
(kol. 1525–1609).

V rámci odborné a výzkumné èinnosti pokraèoval kurátor sbírky kovù v pøípravì podkla-
dù pro velký katalog støíbra, jejíž souèástí je urèování autorství støíbrných sbírkových pøed-
mìtù a rekatalogizace fondu. Byl uzavøen výbìr pøedmìtù a bylo zapoèato s pøípravou jed-
notlivých statí katalogu.

Kurátorka sbírky vizuálního umìní M. Sidenberg pokraèovala ve sbìru dat k fotografic-
kému materiálu shromáždìnému ve sbírce a pøipravila rešerši pro pøípravu provenienèního
katalogu dìl konfiskovaných v období druhé svìtové války a zaøazených do sbírek ŽMP.

Kurátorka sbírky rukopisù a starých tiskù O. Sixtová se významnì podílela na redakèních
pracích pøi pøípravì reprezentativní publikace doprovázející výstavu Cesta života. Rabi Löw
(kol. 1525–1609). V rámci grantového projektu Hanadiv Charitable Foundation dále zpraco-
vala vzácné bohemikální hebrejské tisky z fondu knihovny ŽMP a hebraika a judaika ve Vì-
decké knihovnì v Olomouci. Jako v pøedchozích letech pokraèovala ve sbìru relevantních
informací vyplývajících z prùbìžného odborného zpracování fondu sbírky rukopisù a sta-
rých tiskù, pøípadnì pøedmìtù mimo sbírky ŽMP, které byly nalezeny v genízách.

V rámci projektu finanènì podpoøeného Ministerstvem kultury ÈR kurátorka sbírky tex-
tilu D. Veselská odbornì zpracovala soubor povijanù na Tóru z Èech a Moravy. Výsledky její
práce byly prezentovány na výstavì v Galerii Roberta Guttmanna a trvale budou zachyceny
v publikaci, která poøádání výstavy doprovázela.

Vedoucí úseku dokumentace M. Veselská provedla provenienèní výzkum judaik ve sbír-
kách Židovského muzea v Praze, mapovala osudy pøedváleèných èeských židovských mu-
zeí bìhem 2. svìtové války, vypracovala biografii Hany Volavkové a dokumentaci jí zpraco-
vávaných odborných témat a projektù. Pokraèovala v pøípravì publikace Historie Židovského
muzea v letech 1906 –2006.

Bìhem celého roku 2009 pokraèoval projekt vedoucího fotoarchivu M. Jelínka neZnámí,
jehož hlavním cílem je identifikovat osoby na portrétních fotografiích z období let
1942–1944, uložených ve fotoarchivu ŽMP. Do konce roku 2009 bylo díky archivním výzku-
mùm s pomocí Institutu Terezínské iniciativy, ale pøedevším na základì informací od pa-
mìtníkù identifikováno na 100 osob. Mimo to projekt pøinesl do muzejních sbírek nìkolik
unikátních sbírkových pøedmìtù a množství doprovodného materiálu. Informace o projektu
neZnámí byly prùbìžnì zveøejòovány v médiích.

Odborní pracovníci oddìlení pronesli øadu pøednášek, vìtšinou v souvislosti s muzejními
expozicemi èi krátkodobými výstavami. Jako každý rok probìhla v rámci spolupráce s FF
UK pøednáška v expozicích pro posluchaèe Ústavu pro dìjiny umìní.

Odborní pracovníci sbírkového oddìlení byli rovnìž zastoupeni na øadì konferencí, sym-
pozií a diskusí. Mezi nejdùležitìjší patøila úèast v pracovní skupinì Looted Art na mezinárod-
ní konferenci Holocaust Era Assets v èervnu 2009 v Praze. ŽMP mìlo svého zástupce na
pravidelném výroèním zasedání Asociace evropských židovských muzeí i na zasedáních
Asociace muzeí a galerií. Pracovnice oddìlení M. Sidenberg se za ŽMP stala èlenkou správní
rady novì ustaveného Evropského institutu odkazu šoa. Restaurátoøi papíru se úèastnili
Konference restaurátorù a konzervátorù papíru v Brnì, Konference IFLA na téma povodnì
a semináøe na VŠUP v Praze o restaurování papíru èínskými technikami a knižní vazbì. Res-
taurátorky textilu se úèastnily textilních semináøích poøádaných v Národním muzeu skupi-
nou Textil a skupinou STOP.
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b) Oddìlení pro dìjiny šoa
Do roku 2009 vstoupilo bývalé „Oddìlení holocaustu“ s novým názvem, který lépe vyjadøu-
je obsah jeho èinnosti. Jednou z velkých priorit èinnosti oddìlení byl rozvoj digitálních zdro-
jù stejnì jako jejich sdílení a využití na národní i mezinárodní úrovni. S podporou Evropské
komise (v programu Evropa pro obèany) byla vytvoøena nová moderní databáze rozhovorù
s pamìtníky šoa, která v budoucnu umožní propojení rùzných druhù digitalizovaných sbí-
rek: od oral history pøes archivní dokumenty a fotografie až po databázi obìtí šoa. Zároveò
oddìlení pro dìjiny šoa zahájilo plošnou digitalizaci archivních sbírek ve své péèi a naskeno-
valo na 10 000 stran psaných vzpomínek pøeživších.

Oddìlení pro dìjiny šoa spolupracovalo s Institutem Terezínské iniciativy na rozvoji spo-
leèného databázového centra Terezín Digital Resource Centre a od podzimu 2009 na projektu
Mozaika pamìti (též v rámci grantu Evropa pro obèany), jehož cílem je modernizovat interneto-
vý portál www.holocaust.cz a obohatit jej o digitalizované archivní dokumenty. Oddìlení
zároveò pøipravilo dva velké evropské projekty, jež mají – pokud budou podpoøeny –
usnadnit sdílení jeho zdrojù a využití jeho odborného potenciálu pro laickou i odbornou
veøejnost. Spoleènì s Institutem Terezínské iniciativy oddìlení pro dìjiny šoa pøipravilo pro-
jekt na vytvoøení velkého pedagogického portálu o dìjinách Židù ve 20. století a ve spolu-
práci s Nizozemským institutem pro dokumentaci druhé svìtové války a dalšími instituce-
mi projekt integrované výzkumné infrastruktury archivù holocaustu.

V roce 2009 významnì postoupila pøíprava tøetího dílu výstavy „Od té doby vìøím na
osud...“, jež zdokumentuje osudy èeských Židù deportovaných do okupovaného Bìloruska.
Cílem projektu je poukázat na mnohdy pozapomenutá místa pronásledování a vyhlazování
Židù z èeských zemí. Kurátorka Jana Šplíchalová, jež v roce 2009 strávila tøi studijní pobyty
v Nìmecku, shromáždila množství dosud málo známých výpovìdí, dokumentù a fotografií
z èeských i zahranièních archivù. Výstava bude otevøena od 29. 7. 2010 do 30. 1. 2011. Pokra-
èovalo též odborné vyhodnocování vzpomínek pamìtníkù šoa v rámci pøepracování data-
báze vzpomínek stejnì jako vyhodnocování novì získaných poznatkù ze studia dìjin antise-
mitismu a holocaustu èeských a moravských Židù.

Jako každý rok vìnovalo oddìlení pro dìjiny šoa znaènou pozornost práci s badateli (110
návštìv, 50 badatelù) a komunikaci s odbornou i laickou veøejností stejnì jako akvizièní èin-
nosti a nahrávání nových rozhovorù s pamìtníky. Zároveò byl zahájen orálnì historický
projekt, jehož cílem je zachytit vzpomínky pøeživších šoa na život v pováleèném Èeskoslo-
vensku. Celkem bylo nahráno dvacet nových rozhovorù.

Vedoucí oddìlení M. Frankl vystoupil s vlastním pøíspìvkem na 7 mezinárodních wor-
kshopech èi konferencích v ÈR i zahranièí. Významné byly i mediální aktivity, na nichž se
podílel M. Frankl, a pøedevším øeditel muzea L. Pavlát.

c) Oddìlení židovských dìjin a judaistiky
Pracovníci oddìlení, zejména A. Putík a D. Polakoviè, se v roce 2009 pøedevším vìnovali pøí-
pravì výstavy Cesta života. Rabi Löw (kol. 1525–1609) a reprezentativní doprovodné publika-
ce. Na realizaci výstavy se pracovníci oddìlení za podpory sbírkového oddìlení podíleli sta-
novením jejího konceptu a struktury, navržením exponátù z èeských a zahranièních institucí
– knihoven, archivù a muzeí, zajištìním výroby kopií, sestavením seznamu exponátù a scé-
náøe, spoluprací s architektem pøi prostorovém øešení výstavy, sepsáním hlavních a kombi-
novaných textù a popisek, návrhem a zajištìním výroby map a plánù a pomocí pøi instalaci.

Na pøípravì katalogu Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525–1609 a jeho anglic-
ké verze Path of Life. Rabbi Judah Loew ben Bezalel, ca. 1525–1609 se podíleli pracovníci oddìlení
autorsky a redakènì. A. Putík a D. Polakoviè sepsali stať Jehuda Leva ben Becalel øeèený Maha-
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ral. Studie k jeho rodopisu a životopisu a D. Polakoviè sestavil Maharalovu bibliografii. Oba pra-
covníci se dále podíleli na sepsání pøíloh a katalogových hesel. A. Putík navrhl strukturu
publikace a zajistil externí autory, spolu s O. Sixtovou redigovali pøíspìvky, zadávali pøekla-
dy, vybírali ilustrace a provádìli korektury èeských a anglických textù.

Pracovníci oddìlení (I. Cermanová a A. Putík) dále redakènì pøipravili dvì èísla vìdecké-
ho èasopisu Judaica Bohemiae XLIV (2009), è.1, 2 a a zahájili redakèní práce na 1. èísle roèníku
XLV (2010).

Pracovníci oddìlení se rovnìž podíleli na pøípravì publikace D. Veselské Nechť mu Bùh dá
vyrùst. Narazení dítìte v kultuøe a zvycích èeských a moravských Židù a její anglické verze May
God Let Him Grow. A Child´s Birth in the Culture and Customs of Bohemian and Moravian Jews. A.
Putík sepsal stať Nápis na obøízkovém povijanu jako genealogický pramen, M. Scheibová sestavila
rejstøíky a podílela se na redakci práce.

Nehledì na tyto projekty pokraèovala v oddìlení práce na dlouhodobých výzkumných
úkolech. Za tím úèelem provádìli pracovníci oddìlení výzkum v archivech a vìdeckých kni-
hovnách, èásteèné výsledky výzkumu publikovali, prezentovali na ètyøech vìdeckých kon-
ferencích a využili k doplnìní interních databází.

A. Putík provádìl genealogický výzkum pražských židovských rodin a do genealogické
databáze vložil pøibližnì 500 osob, pøièemž výzkum se soustøedil na rodiny Becalels a Perels.
Pro potøeby sepsání publikace D. Veselské provedl genealogický výzkum sušických židov-
ských rodin. D. Polakoviè se zabýval identifikací nových nálezù hebrejských fragmentù ve
fondech èeských a moravských knihoven a epigrafickým výzkumem hebrejských nápisù na
náhrobcích a v synagogách. M. Scheibová se vìnovala výzkumu nápisù na pøedmìtech tex-
tilní sbírky ŽMP. J. Fiedler pokraèoval ve výzkumu demografie a topografie židovských sí-
del.

D. Polakoviè souèasnì ve spolupráci s pracovnicemi archivu ŽMP pokraèoval v doku-
mentaci židovských høbitovù v Praze a v 27 venkovských obcích.

Významnì pokroèily práce na elektronické Encyklopedii židovských obcí, vznikající pøispì-
ním J. Fiedlera. K prodeji prostøednictvím webové stránky muzea je pøipraveno 270 dokon-
èených souborù, objednávat lze i dalších 430 hesel.
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d) Archiv
Od roku 2005, kdy bylo dokonèeno stìhování archivu ŽMP do nového klimatizovaného de-
pozitáøe v Praze na Smíchovì, je možné pravidelnì kontrolovat a regulovat teplotu a vlhkost
prostøedí, v nìmž je archivní materiál uložen. Prùbìžnì se rovnìž kontroluje fyzický stav ar-
chiválií, za pomoci externistù postupnì probíhá mechanické èištìní od prachu, vybrané ar-
chiválie jsou každoroènì restaurovány v restaurátorské dílnì muzea. V roce 2009 bylo vyèiš-
tìno 490 archivních knih, 150 kartonù spisù a 11 krabic kartotéèních lístkù; restaurováno
bylo 14 archivních knih a 65 spisù. Soubìžnì probíhalo mechanické èištìní a v pøípadì potøe-
by dezinfekce novì pøevzatých písemností pøed jejich archivním zpracováním.

Poøádací práce byly v roce 2009 soustøedìny na revize a nové zpracovávání materiálù ulo-
žených v archivu, pøedevším na sbírku osobních pozùstalostí a varií, fond ŽNO Praha a pod-
nikový archiv Židovského muzea. Pracovnice archivu prùbìžnì aktualizovaly evidenci ar-
chivních fondù a sbírek, vedenou jak v podobì listinné (evidenèní listy), tak digitální
(PEvA). Spravované fondy byly v roce 2009 rozšíøeny o materiály Židovské obce Ústí n. L.,
Ostrava a Olomouc z let 1945–1990 (celkem necelých 7 bìžných metrù). Pokraèovala pøípra-
va na pøevzetí písemností Židovské obce v Praze.

V rámci skartaèního øízení uskuteènìného v roce 2009 bylo pøevzato do archivu 2,55 bìž-
ných metrù písemností ŽMP z let 1952–1994, množství skartovaného materiálu èinilo 7,72
bìžných metrù.

V roce 2009 pokroèilo zapisování údajù do obou spravovaných databází. Databáze po-
høbených na Novém židovském høbitovì v Praze-Strašnicích byla zkontrolována a doplnìna
podle matrik zemøelých, novì byly vloženy záznamy z let 1942–1977. V souèasné dobì data-
báze obsahuje více než 25 200 záznamù z let 1890–1977. Do databáze konsignací pražských
Židù (1748–1838) bylo v roce 2009 vloženo 2071 záznamù z let 1750–1809, celkem obsahuje
3500 záznamù. Vytváøení databází umožòuje efektivní využití vybraných pramenù pøede-
vším pro úèely rodopisného bádání. Obì databáze by mìly být dokonèeny poèátkem roku
2011.

Ve spolupráci s fotodílnou muzea dále probíhala postupná digitalizace vybraného ar-
chivního materiálu, jejímž cílem je zajistit studijní a záložní kopie historicky cenných a bada-
teli èasto žádaných materiálù. Digitalizovány jsou nejstarší uchovávané písemnosti (do roku
1700), vybrané pinkasy a další archiválie, které slouží pøedevším pro rodopisné bádání.
V roce 2009 bylo digitalizováno 4200 stran archivních knih.

Odborná èinnost archiváøù se soustøedila pøedevším na výzkum dìjin Židù v okupova-
ném pohranièí a na dìjiny židovské komunity v èeských zemích po roce 1945. Muzejní ar-
chiv pokraèoval ve spolupráci s muzei a archivy v pohranièních oblastech v organizování se-
mináøù k dìjinám Židù v Èechách. V roce 2009 vydalo ŽMP sborník Židé v Èechách 2, v nìmž
byly publikovány referáty pøednesené v záøí 2008 na semináøi v Nýrsku. Pokraèoval též vý-
zkum judaik v archivech ÈR.

Ve spolupráci s oddìlením židovských dìjin a judaistiky se pracovnice archivu podílely
na dokumentaci židovských høbitovù a zpracovávání získaného epigrafického materiálu.
Pozornost byla vìnována zejména pøípravì publikace o židovském høbitovì v Brandýse n. L.
Pracovnice archivu zároveò vykonávaly odborný dohled nad rekonstrukcemi a restaurátor-
skými pracemi na Starém židovském høbitovì v Praze a na židovském høbitovì ve Fibichovì
ulici.

V rámci vzdìlávání a výmìny zkušeností se pracovnice archivu zúèastnily 2 archivních
konferencí, semináøe k digitalizaci, školení pracovníkù badatelen a školení k archivnímu
programu PEvA.

Muzejní archiv zaznamenal v roce 2009 celkem 134 badatelských návštìv. Zájem badatelù
se stejnì jako v minulých letech soustøedil na rodopis, dìjiny jednotlivých židovských obcí
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a dokumentaci nemovitých památek (høbitovy, synagogy, ghetta). Pracovníci archivu zpra-
covali 25 rešerší a poskytli na 130 konzultací a odpovìdí na písemné dotazy. Pro výstavy,
publikace a badatelské potøeby bylo vyhotoveno 370 kopií archivního materiálu.

e) Knihovna
Muzejní knihovnu, která má 1090 registrovaných ètenáøù, navštívilo v roce 2009 celkem 1163
badatelù. Knihovna nabídla i výpùjèky meziknihovní výpùjèní službou a pøístup do 9 zahra-
nièních oborových databází.

Pokraèoval import záznamù do online katalogu knihovny (VISK 7 – Kramerius). Tìchto
krátkých záznamù vzniklých skenováním a následnou retrokonverzí pøedváleèného lístko-
vého katalogu pražské Židovské náboženské obce, a to èásti psané latinkou, bylo importová-
no na 8000. Tím se znaènì rozšíøila nabídka publikací, které lze vyhledat a objednat online.
Ke konci roku 2009 bylo v elektronickém katalogu knihovny ŽMP více než 45 000 záznamù.
K záznamùm dokumentù v online katalogu knihovny ŽMP byly souèasnì pøipojeny odkazy
na obálky knih a záznamy publikací evidovaných online v digitálním repozitáøi Google
Books.

Pokraèovalo doplòování biografických a místopisných údajù do databáze v souvislosti
s retrospektivní fyzickou prohlídkou fondu za úèelem zjištìní pùvodních vlastníkù. V roce
2009 bylo prozkoumáno 6493 svazkù a do databáze bylo zadáno 5678 záznamù. Celkem je
v databázi 42 243 záznamù.

Knihovna ŽMP hostila úèastníky 38. roèníku mezinárodní konference Asociace evrop-
ských teologických knihoven (BETH).
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8. Akvizice
V roce 2009 probìhla 2 zasedání a 4 mimoøádná jednání Sbírkotvorné komise ŽMP za úèasti
externích spolupracovníkù. Pøírùstky do muzejních sbírek pocházely v roce 2009 pøevážnì
z darù – 33 pøedmìtù darovali jednotlivci a instituce z tuzemska i ze zahranièí. Omezený ob-
nos urèený k nákupùm byl využit k nákupu 10 pøedmìtù. K výjimeèným akvizicím roku
2009 patøila rodinná megila Josefa Rocheta a mohelbuch z Polné.

Knihovna ŽMP byla v roce 2009 obohacena o 1594 svazkù (z toho 36 pro VKC ŽMP a 38
pro Referenèní centrum) a 237 titulù periodik.
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9. Vzdìlávací aktivity
ŽMP jako v minulých letech uspoøádalo prostøednictvím pražské a brnìnské poboèky svého
Vzdìlávacího a kulturního centra mnoho poøadù, programù a projektù.

VKC v Praze nabídlo 9 typù pøednášek a spolu s nimi 15 interaktivních dílen, které jsou
výtvarným nebo dramatickým ztvárnìním židovských svátkù a dalších událostí života Židù
a tvoøí protiváhu klasickým pøednáškám. Programy se týkají nejrùznìjších aspektù života
Židù – tradic a zvykù, biblických dìjin èi dìjin Židù v Èechách a na Moravì. Velká pozornost
byla vìnována výuce o antisemitismu a šoa.

V Praze se programù zúèastnilo 13 175 žákù a studentù, mimopražské semináøe absolvo-
valo 638 osob. Kromì èeských návštìvníkù centra byly poøádány programy a semináøe také
pro zahranièní studenty. V roce 2009 se jich v pražské poboèce VKC zúèastnilo 637 osob
z Nìmecka, USA, Anglie, Rakouska, Španìlska, Kanady, Nizozemí, Itálie a Francie.

V roce 2009 VKC rozšíøilo døívìjší nabídku o novou dílnu Ghetto beze zdí, která byla též
prezentována na ètyødenním mezinárodním semináøi pro pedagogy Holocaust ve vzdìlávání,
organizovaném Památníkem Terezín.

Pøi pøíležitosti výstavy Cesta života.
Rabi Löw (kol. 1525–1609) byla pracov-
ním sešitem s názvem Maharal – rabi
Löw doplnìna dílna Golem. Dílny pro-
bíhaly také pøímo v expozici na Praž-
ském hradì a zúèastnilo se jich 207
návštìvníkù.

Velký význam pøikládá VKC pro-
gramùm pro pedagogy. Za úèasti 53
uèitelù probìhly tøi dvoudenní semi-
náøe pro uèitele Židé, dìjiny a kultura.
Další dvoudenní semináø za úèasti 49
osob se uskuteènil ve spolupráci s Me-
zinárodním køesťanským velvyslanec-
tvím Jeruzalém (ICEJ) pro zájemce
z této organizace. Na tyto akce pak na-
vázaly dva jednodenní nadstavbové
semináøe pro lektory ICEJ. Význam-
ným, již tradièním partnerem pøi dalším vzdìlávání pedagogických pracovníkù, byl Památ-
ník Terezín, s nímž ŽMP poøádalo dva tøídenní semináøe pro 86 uèitelù na téma Jak uèit o ho-
locaustu.

Brnìnská poboèka VKC ŽMP v roce 2009 pøipravila nabídku 11 rùzných pøednášek a dí-
len, tzv. workshopù. Pøímo v sídle VKC se uskuteènilo 5 pøednášek pro 77 žákù a studentù
a 34 dílen pro 762 žákù a studentù. Lektorka VKC souèasnì pøednášela i mimo prostory
VKC. Takto se uskuteènilo 6 pøednášek pro 264 žákù a 25 dílen pro 498 žákù a studentù. Dal-
ší vzdìlávací aktivity byly výsledkem spolupráce s dalšími institucemi. S podporou Nadace
Tøi brány ve Vyškovì VKC pøipravilo 10 dílen a 1 prohlídku židovského høbitova. Ve spolu-
práci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity se v jejích vstupních prostorách
uskuteènila vernisáž výstavy Dìvèata z pokoje 28, L 410, Terezín s navazující pøednáškou a be-
sedou. Obdobnì ve spolupráci s Národním divadlem v Brnì se pøi pøíležitosti uvedení pre-
miéry opery Anna Franková uskuteènily 3 dílny ve foyer Janáèkova divadla, kde byla rovnìž
instalována stejnojmenná výstava.
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Nabídku brnìnských výukových progra-
mù vhodnì doplòovalo divadelní pøedstave-
ní Divadla Kufr nazvané Židovka aneb Žonglo-
vání se životem, které vzniklo pod záštitou
VKC Brno již v roce 2007. Na pøedstavení na-
vázala beseda s pamìtníkem. Tìchto diva-
delních pøedstavení se uskuteènilo 8 pro 172
žákù a studentù.

Své výukové programy, putovní výstavy,
publikace i propagaèní a tiskové materiály
nabízela brnìnská poboèka VKC na Meziná-
rodním veletrhu vzdìlávání DIDACTA
v Tøebíèi.

V roce 2009 pokraèoval též již desátým ro-
kem vzdìlávací projekt ŽMP Zmizelí sousedé,
urèený žákùm základních a støedních škol.
Na tomto projektu, mapujícím osudy obìtí
šoa pøímo v místì bydlištì úèastníkù projek-
tu, pražská poboèka VKC i v roce 2009 spolu-
pracovala s obèanským sdružením Zapome-
nutí. Výsledkem projektu jsou výstavy,
publikace i shromáždìný archivní materiál
a záznam výpovìdí pamìtníkù.

V roce 2009 dvì èeské verze výstavy for-
mátu roll up o 20 panelech putovaly po èes-
kých školách a dalších institucích. Studenti
a žáci opìt prezentovali projekt zejména v rámci semináøe Jak uèit o holocaustu v Památníku
Terezín. Jedna z kopií je také trvale umístìna v pøedsálí Pùdního divadla Magdeburských
kasáren v Památníku Terezín. Výstava byla v Èeské republice mimo jiné k vidìní i v Památ-
níku Vojna v rámci projektu Bojovníci proti totalitì ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Vý-
stava se též pøedstavila pøi pøíležitosti návštìvy paní E. Weissebergerové, pøeživší ghetta Tere-
zín, v Akademickém gymnáziu Štìpánská v Praze 1.

S projektem ŽMP Zmizelí sousedé se bylo možno seznámit i v zahranièí. Dvì anglické verze
výstavy putovaly po univerzitách, muzeích a židovských obcích v USA a Kanadì. Další ang-
lická verze byla k dispozici pøi pøíležitosti Dne holocaustu v Anglii, tentokrát v Sussexu,
Framlingtownu, kde se tamní studenti k projektu pøipojili vlastní prací. Pokraèovalo putová-
ní nìmecké verze výstavy po 7 nìmeckých školách a institucích. K nìmecké verzi byly vytiš-
tìny jako metodické pracovní listy malé kopie plakátù. Další malé verze o 20 panelech jak
v èeštinì, tak v angliètinì sloužily jako doprovodný pracovní materiál k výstavì i k pøípad-
nému proškolení mladých prùvodcù výstavy.

Pracovnice VKC M. Ludvíková se zúèastnila dvou pravidelných zasedání International
Task Force – v bøeznu v Bratislavì a v prosinci v Oslu.
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9. Kulturní aktivity

a) Veèerní poøady ve Vzdìlávacím a kulturním centru
Kulturní aktivity pro veøejnost se rozvíjely jak v pražské, tak brnìnské poboèce VKC. V Pra-
ze se v roce 2009 uskuteènilo 87 veèerních programù pro 2076 návštìvníkù. Jednalo se nejen
o debaty na aktuální témata s 3–4 diskutujícími moderované Petrem Brodem, ale také o kon-
certy (napø. Mišpacha, Ester, Alexander Shonert, Duo Brikcius, David Kalhous, Klezmerim),
literární veèery (napø. Arnošt Goldflam: Pohádky o Tatínkovi a jiné, nové hrùzy...), knižní pre-
zentace (napø. Ivan Klíma: Moje šílené století) èi filmové projekce (napø. Kronika povstání Marka
Edelmanna). Pokraèovaly 2 døíve zapoèaté pøednáškové cykly (Blízký východ vèera a dnes, Fil-
my smrti, nadìje a života) a 5 dalších bylo zahájeno: Základy judaismu v pojetí pražského Mahara-
la, Židovské památky v Èechách a na Moravì, Maharal a jeho doba, Náboženství a politika v Izraeli
a Cesty izraelské literatury. Dále bylo pøedstaveno 6 projektù èerpajících z období šoa a usku-
teènilo se i 5 výstav. Oblíbené byly nedìlní poøady pro rodièe s dìtmi, které se konaly jednou
mìsíènì a zúèastnilo se jich 210 osob.

Brnìnská poboèka VKC nabídla veøejnosti v podveèerních hodinách 8 pøednáškových
cyklù rùzného charakteru, dále poslechové poøady rozhlasové i hudební, promítání filmù
a nedìlní odpolední dílny pro rodièe s dìtmi. Uskuteènily se i 2 divadelní pøedstavení, 4
knižní prezentace, besedy. Celkem se uskuteènilo 59 programù pro 1620 návštìvníkù.

Brnìnská poboèka VKC spolupracovala též na Benefièním koncertu v brnìnské synagoze,
který se uskuteènil ve spolupráci s Židovskou obcí v Brnì 9. listopadu.

b) Koncerty ve Španìlské synagoze a další akce
ŽMP pøímo organizovalo nebo spolupracovalo na uspoøádání 5 hudebních veèerù ve Špa-
nìlské synagoze. Kromì koncertu skupiny Mišpacha (24. ledna) byl 27. ledna ve spolupráci
s Židovskou obcí v Praze a profesorkou Zuzanou Rùžièkovou uspoøádán slavnostní veèer
spojený s koncertem pøi pøíležitosti Den památky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm
proti lidskosti. Následnì 26. dubna se konal ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených stá-
tù a Velvyslanectvím Estonska koncert pro Židovskou obec v Praze. Kompletní dílo Felixe
Mendelssona Bartholdyho pro violoncello a klavír zahráli koncertní violoncellista Josef Fei-
gelson pùvodem z Lotyšska a estonský klavírista Peep Lassmann.

Významným a v èeském kulturním kontextu ojedinìlým
poèinem byla ve spolupráci s Komorním orchestrem Berg
projekce filmu Hungry Hearts (Hladová srdce) s živou hud-
bou Jana Duška v rámci projektu kurátorky sbírky vizuální-
ho umìní M. Sidenberg CINEGOGA (14. øíjna).

ŽMP se souèasnì podílelo na již ètvrtém roèníku kon-
certního projektu Svìtlo porozumìní konzervativní židovské
kongregace Bejt Praha a kostela Svatého ducha (4. listopa-
du).

Ve Španìlské synagoze dále i v roce 2009 probíhaly kon-
certy poøádané agenturami BM Art, Pragoplakát a Opera
Ars Magna. Kytarista Lubomír Brabec dokonèil v roce 2009
devátý abonentní cyklus koncertù klasické hudby nazvaný
Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební veèery ve Španìlské syna-
goze, jeden koncert pak uspoøádala spoleènost OK-TOURS
a. s. Celkem se takto uskuteènilo 182 koncertù.

23

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2009

Koncert Svìtlo porozumìní ve
Španìlské synagoze



10. Publikace
Nejvýznamnìjším edièním poèinem ŽMP roku
2009 se stalo vydání knihy Cesta života. Rabi Jehu-
da Leva ben Becalel, kol. 1525–1609 a jeho anglické
verze Path of Life. Rabbi Judah Loew ben Bezalel, ca.
1525–1609. Spoluvydavatelem bylo nakladatel-
ství Academia. Jednalo se o nejvìtší publikaèní
projekt muzea od vydání knihy Textiles from Bo-
hemian and Moravina Synagogues v roce 2003, na
nìmž se autorsky a redakènì úèastnili pøede-
vším odborní pracovníci muzea z oddìlení ži-
dovských dìjin a judaistiky a èásteènì i oddìlení
sbírkového.

Publikace vydaná pøi pøíležitosti stejnojmen-
né výstavy na Pražském hradì zahrnula kromì
úvodu øeditele muzea L. Pavláta a úvahy vrch-
ního pražského a zemského rabína Efraima Ka-
rola Sidona 14 statí, z toho 5 od významných za-
hranièních odborníkù. Ve svém celku kniha
umožòuje veøejnosti objevit nejznámìjší židov-
skou osobnost èeské historie v jejím autentickém
odkazu, který dosud zùstal pøevážnì utajen.

Koncepci knihy, která zároveò sloužila i jako
katalog vybraných dìl zastoupených na stejno-
jmenné výstavì, zpracoval judaista A. Putík.
Ten rovnìž zajistil pøispìvatele a spolu s D. Polakovièem pøispìl jednou kapitolou (Jehuda
Leva ben Becalel øeèený Maharal. Studie k jeho rodopisu a životopisu). Další pracovník ŽMP A. Pa-
øík napsal pro knihu dvì stati: Pražským ghettem po stopách Maharala a Maharal a Golem ve vý-
tvarném umìní. Bohatì ilustrované dílo doplnìné o bibliografii, seznam vyobrazení, medailo-
ny autorù, hesláø a jmenný rejstøík graficky upravila Clara Istlerová. Ta za výtvarné
zpracování publikace získala v únoru 2010 Cenu Nakladatelství Academia za rok 2009 v ka-
tegorii výtvarné zpracování publikace.

Druhou významnou knihou vydanou ŽMP v roce 2009 byla publikace zpracovaná kurá-
torkou textilní sbírky muzea D. Veselskou Nechť mu Bùh dá vyrùst, která souèasnì vyšla i
v anglické verzi (May God Let Him Grow). Tato publikace je výsledkem témìø pìtileté práce
pracovníkù Židovského muzea v Praze, kteøí v letech 2004–2009 zmapovali a sepsali všech-

ny dostupné obøízkové textilní donace
pocházející z území Èech a Moravy
v domácích a zahranièních sbírkách.
Kniha obsahuje odborné studie, k nimž
autorsky pøispìli i další pracovníci
ŽMP A. Putík a I. Cermanová. Katalo-
gová èást publikace èítá témìø 1330 ka-
talogových položek vèetnì pøekladù
hebrejských donaèních nápisù do èešti-
ny. Vedle mimoøádnì bohaté barevné
obrazové pøílohy provedené na veváza-
ných rozklápìcích listech obsahuje dílo
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Titulní stránka anglické verze publikace
Cesta života

Publikace Nechť mu Bùh dá vyrùst



také rejstøíky jmen a pøíjmení donátorù, ať už chlapcù èi je-
jich rodièù nebo prarodièù, a rejstøík lokalit vyskytujících
se v textech donací, to vše doplnìno o všechny zjištìné va-
rianty hebrejského zápisu.

Tøetí pùvodní publikací ŽMP v roce 2009 se stal pracov-
ní sešit pro dìtské návštìvníky výstavy Cesta života, který
však bude dále využíván i v rámci dílny VKC pro mladší
dìti Golem. Text zpracovaly pracovnice VKC Zuzana Tláš-
ková a Miroslava Ludvíková, ilustrace vytvoøila Hana
Pavlátová.

Kromì uvedených titulù vydalo ŽMP èesky i dìtskou
knihu známého amerického ilustrátora Marka Podwala
Stavìno andìly o pražské Staronové synagoze.

Jako každý rok vyšla odborná publikace Judaica Bohemi-
ae (roèník XLIV), poprvé však nikoliv jako roèenka, nýbrž
jako èasopis ve dvou èíslech. Judaica Bohemiae byla již
v roce 2008 zaøazena na Seznam recenzovaných neimpak-
tovaných periodik vydávaných v ÈR a do vìdecké databá-
ze Web of Science stejnì jako k indexování v Arts and Huma-
nities Citation Index. Novì byl èasopis zaøazen do prestižní
citaèní a abstraktové databáze nakladatelství Elsevier Sco-
pus.

Jako obvykle byly ke všem výstavám v Galerii Roberta
Guttmanna vydány skládaèky se základními informace-
mi. Prùbìžnì, podle aktuální potøeby, byly doplòovány již
døíve publikované knihy, zejména prùvodce, pracovní lis-
ty a letáèky. Pro výstavu Cesta života též byly vyroben rùz-
né druhy suvenýrù – trièka, pohledy, náprstkù, magnety.
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Maharal – Rabi Löw

Titulní stránka novì vydané
publikace Stavìno andìly



11. Spolupráce s institucemi

a) Odborná spolupráce a zápùjèky
ŽMP oproti roku 2008 podstatnì rozšíøilo spolupráci s domácími i zahranièními politickými,
administrativními, kulturními, akademickými a vzdìlávacími institucemi. V rùzných oblas-
tech své èinnosti tak spolupracovalo se 180 místními a 109 zahranièními subjekty.

Intenzívní byla agenda zápùjèek sbírkových pøedmìtù do organizací na území ÈR. Jedna-
lo se pøedevším o zápùjèky pøedmìtù do jednotlivých židovských obcí pro liturgické úèely.
Tradiènì nejvíce pøedmìtù bylo zapùjèeno Židovské obci v Praze a v Brnì, ale poskytnuty
byly i židovským obcím v Plzni, Karlových Varech, Ostravì, Teplicích, Liberci a Olomouci.

Další zápùjèky smìøovaly do muzeí èi synagog (vèetnì Židovské obce v Dìèínì) doku-
mentujících život místních židovských komunit. ŽMP se však svými zápùjèkami úèastnilo
též výstav poøádaných v Èeské republice jinými organizacemi.

Mezi významné zahranièní zápùjèky se øadí zápùjèka 5 obrazù od Ludwiga Bluma do
Beth Hatefutsoth v Tel Avivu a 9 sbírkových pøedmìtù do Židovského muzea v Berlínì, z èe-
hož 8 bylo zapùjèeno v rámci výstavy Kosher & Co. Pokraèovaly zápùjèky originálù dìt-
ských kreseb z Terezína pro United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu
stejnì jako intenzivní spolupráce vèetnì zápùjèek s Czech Memorial Scrolls Trust v Londýnì.

Zcela výjimeènou událostí byla v loòském roce zápùjèka chanukového svícnu pro Bílý
dùm ve Washingtonu. Ceremoniálního obøadu zapálení chanukových svíèek 16. prosince se
zúèastnil prezident Spojených státù Barack Obama se svou chotí a média vìnovala této udá-
losti znaènou pozornost.
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Prezident Barack Obama a první dáma Michelle Obama bìhem zapalování chanukových svící na
recepci v Bílém domì 16. prosince 2009.
(Oficiální fotografie Bílého domu, foto Samantha Appleton).



ŽMP poskytlo v roce 2009 desítky povolení k užití materiálù ŽMP pro knižní, èasopisec-
ké, propagaèní a studijní úèely stejnì jako k fotografování a natáèení v objektech ŽMP.

V rámci spolupráce se školami byla v ŽMP zajištìna praxe v restaurátorských dílnách pro
8 studentù restaurování z VŠCHT, VOŠ, SPŠG a z SUPŠ – VOŠ v Turnovì. Bylo též provede-
no 6 exkurzí ze specializovaných škol. Pracovníci sbírkového oddìlení se rovnìž podíleli na
oponentuøe závìreèných èi bakaláøských prací Školy muzejní propedeutiky AMG, VOŠIS
a FF UK. Odborní pracovníci ŽMP dále osobnì èi písemnì poskytovali informace a konzul-
tace nezbytné pro èinnost dalších institucí, odborníkù rùzných oborù, obnovu památkových
objektù a pøípravu expozic na rùzných místech Èeské republiky.

b) Úèast na dalších projektech
ŽMP se v roce 2009 úèastnilo øady festivalù a akcí, poøádaných jinými institucemi. Prostøed-
nictvím Svìta knihy prezentovalo své publikace na veletrzích v Jeruzalémì a Londýnì. Ved-
le úspìšného zapojení do akcí Ledová Praha, Dny Prahy 1, Noci literatury a Dnù evropského
dìdictví ŽMP již tradiènì vìnovalo pozornost veøejnému pøipomínání šoa.

V Pinkasovì synagoze se konaly dva pietní akty: 8. bøezna byla ve spolupráci s Terezín-
skou iniciativou uspoøádána tryzna na pamìť vyvraždìní terezínského rodinného tábora
v Osvìtimi-Birkenau. Další tryzna, pøi pøíležitosti Jom ha-šoa, se konala 21. dubna. Den pa-
mátky obìtí holocaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti byl pøipomenut zvláštním
veèerem ve Španìlské synagoze.

ŽMP spolupracovalo s Nadaèním fon-
dem obìtí holocaustu a Èeskou unií ži-
dovské mládeže na jimi iniciovaných
projektech k uctìní Židù zavraždìných
za druhé svìtové války. Obdobnì se
ŽMP ve spolupráci s Terezínskou inicia-
tivou podílelo na pøednáškách a bese-
dách na základních a støedních školách
v rámci projektu mìsíce filmu ve školách
Jeden svìt, který pod názvem Pøíbìhy bez-
práví pøipravila spoleènost Èlovìk v tís-
ni.

Pracovníci ŽMP, zejména L. Pavlát,
ale též M. Frankl, E. Kosáková a M. Jelí-
nek aktivnì spolupracovali se sdìlovací-
mi prostøedky, pøièemž pozornost byla
vìnována pøedevším tematice šoa, extre-
mismu a antisemitismu.

V roce 2009 se již pátým rokem naplòoval projekt péèe o židovské kulturní dìdictví pro-
støednictvím Federace židovských obcí v Èeské republice. Tento projekt, plnì financovaný
ŽMP, byl jako v minulých letech vymezen obsahem hlavní èinnosti muzea. Opìtovnì vý-
znamnì pøispìl k rozvoji kulturních, vzdìlávacích, publikaèních a náboženských aktivit
subjektù sdružených ve Federaci židovských obcí, èinnosti jejích ústøedních orgánù, podpo-
øil údržbu a technické zhodnocení majetku židovských obcí a pøispìl též k propagaci èinnos-
ti židovské pospolitosti v Èeské republice i zahranièí.
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Øeditel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát pøi
slavnostním zahájení projektu Pøíbìhy bezpráví v
pražském kinì Svìtozor



12. Údržba a rekonstrukce
Provozní odbor ŽMP zabezpeèoval pøedevším po technické stránce odbornou správu 13 ob-
jektù nebo jejich èástí, které má muzeum pronajaté ke své èinnosti od Židovské obce v Praze,
a dále depozitáøe knihovny muzea v pronajatém objektu v Praze 4. Provádìné èinnosti zahr-
novaly opravy a rekonstrukce stavebních a technologických èástí staveb, úklid a údržbu ob-
jektù, rozvoj integrovaného zabezpeèovacího systému, péèi o zeleò, zajištìní povinností
v oblastech požární ochrany a bezpeènosti a ochrany zdraví pracujících, zajištìní podnájmu
prostor a tržních míst. Provozní odbor dále spolupracoval na øešení problematiky autopro-
vozu prostøednictvím externí firmy a na zajištìní provozu výpoèetní techniky formou out-
sourcingu.

13. Investice
ŽMP v roce 2009 investovalo v zásadì pouze do akcí provozního charakteru. Z výdajù toho
typu tøeba zmínit rozmístìní reklamních poutaèù na objektech muzea, montáž nové zdviha-
cí plošiny pro tìlesnì postižené ve Španìlské synagoze, modernizaci systémù elektronické-
ho protipožárního zabezpeèení Pinkasovy a Maiselovy synagogy, rozšíøení kamerového
systému v Pinkasovì synagoze a Obøadní síni a výmìnu záložního diskového pole na praco-
višti v Praze na Smíchovì.

14. Granty
ŽMP v roce 2009 podalo 24 žádostí o grant. Z toho 15 žádostí (vèetnì žádostí podaných již
v roce 2008) bylo vyøízeno kladnì a 9 bylo zamítnuto. Významnou podporu znamenaly pøe-
devším granty poskytnuté ministerstvem kultury, ministerstvem školství, mládeže a tìlový-
chovy a Magistrátem hlavního mìsta Prahy. Ze zahranièních pøispìvatelù nutno zmínit pøe-
devším Task Force Holocaust a The Rothschild Foundation Europe. ŽMP byly v roce 2009
pøipsány granty ve výši 1 544 017 Kè, 4620 EUR a 7000 GBP.
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15. Informace o hospodaøení
Nepøíznivý ekonomický vývoj v dùsledku celkové ekonomické krize se v ŽMP projevil ze-
jména na tržbách ze vstupného, které oproti roku 2008 poklesly o 8,85 %. V absolutní èástce
se jednalo o 13 845 000 Kè. Nižší poèet návštìvníkù se pak zákonitì odrazil i v tržbách z pro-
deje zboží, které oproti roku 2008 poklesly o 7,59 % (150 000 Kè). Významnì nižší byly tzv.
ostatní výnosy. Zde pokles èinil pøibližnì 60 % (3 339 000 Kè). Rozhodující roli pøitom sehrá-
ly výraznì nižší úroky z bìžného úètu a termínovaných vkladù (2 683 000 Kè) pøi souèasném
poklesu zùstatku na úètu oproti pøedchozím letùm. Nepøíznivý ekonomický vývoj byl patr-
ný zejména v první polovinì roku 2009. Kvùli nedostatku návštìvníkù bylo v této dobì zru-
šeno spolupracující agenturou nìkolik smluvnì zajištìných koncertù, což se projevilo pokle-
sem tržeb z pronájmù oproti roku 2008 o 4,65 % (343 000 Kè).

Na druhé stranì zvýšení pøíjmù, byť ne pøíliš výrazné, zaznamenaly tržby z ostatních slu-
žeb – zejména filmování a fotografování (5,90 % – 150 000 Kè) a pøijaté dary a dotace (18,98 %
– 352 000 Kè).

V souhrnu roèní pøíjmy ŽMP byly v roce 2009 oproti roku 2008 nižší o 9,77 % (17 175 696 Kè)
a dostaly se pøibližnì na úroveò, jakou mìly v roce 2000.

ŽMP na nepøíznivý vývoj operativnì reagovalo. Z podnìtu správní rady byl rozpoèet v po-
lovinì roku upraven tak, aby jeho oèekávané pøíjmy lépe odrážely skuteènost, a souèasnì do-
šlo k témìø 11% snížení nákladových položek ve srovnání s pùvodním rozpoètem na rok 2009.

Byla provedena dílèí reorganizace, výrazná zejména v pražské poboèce VKC, která vedla
ke snížení zamìstnancù. Od poèátku kvìtna autoprovoz a od poèátku øíjna správa poèítaèo-
vé sítì zaèaly být vykonávány externími dodavateli. ŽMP po prodeji vozu Ford Tranzit
vlastní jediný vùz. Vedle toho též došlo k omezení nìkterých vybraných aktivit muzea, ze-
jména restaurátorských a akvizièních.

Díky tìmto opatøením se podaøilo snížit celkové náklady ŽMP oproti roku 2008 o 6,80 %,
tedy o 9 888 000 Kè. Stalo se tak nehledì na skuteènost, že ŽMP muselo financovat v minu-
lých letech naplánovanou významnou, a souèasnì nákladnou akci, jakou byla výstava Cesta
života na Pražském hradì. Ve srovnání s rokem 2008 se v roce 2009 velmi významnì podaøilo
snížit náklady na materiál (témìø o 28,41 %), opravy a údržbu (pøibližnì 51 %), cestovné (té-
mìø o 56 %). Sníženy byly i uvažované náklady na propagaci (pøibližnì o 19 %), neboť zejmé-
na u výstavy Cesta života se ji podaøilo zajistit v požadovaném rozsahu na základì výhod-
ných smluv s Magistrátem Hl. mìsta Prahy, Èeským rozhlasem a Èeskou televizí. Díky
uskuteènìným personálním opatøením se dále ve srovnání s rokem 2008 podaøilo zachovat
mzdové výdaje na dané výši, pøestože musely být v roce 2009 zvýšeny ke krytí inflace z pøe-
dešlého roku ve výši 6,3 %, což by odpovídalo nárùstu mezd v rozpoètu o pøibližnì 2 450 000
Kè. Rozpoèet na rok 2009 byl však v dané položce navýšen jen o 0,29 % (113 000 Kè). V duchu
podepsané smlouvy byla také muzeu poskytnuta sleva na nájemném od Židovské obce
v Praze 2 milióny Kè.

Jak již však bylo uvedeno, cenou za omezení nákladù bylo i omezení nìkterých dosavad-
ních aktivit muzea.

V porovnání pøíjmù (158 564 000 Kè) a výdajù (135 475 000 Kè) skonèil rok 2009 pro ŽMP
úspìšnì. Po zpracování daòového pøiznání dosáhlo Židovské muzeum v Praze hrubého zis-
ku ve výši 23 089 047 Kè a po odpoètu danì ve výši 4 669 360 Kè dosáhlo muzeum èistého zis-
ku ve výši 18 419 687 Kè.

V Praze 12. kvìtna 2010
Leo Pavlát

øeditel
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Plnìní rozpoètu Židovského muzea v Praze
v roce 2009 (v tis. Kè)
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Zdroje pøíjmù Židovského muzea v Praze
(2009)

89,9% - Vstupné

4,4% - Nájem

1,2% - Prodej upomínk. pøedmìtù

1,7% - Ost. služby

1,4% - Dary a dotace

1,4% - Výnosy ostatní

Výdaje Židovského muzea v Praze
(2009) 2,9% - Energie, voda, plyn

2,0% - Opravy

28,1% - Nájem

27,5% - Mzdové náklady

9,2 %- Soc. a zdrav. pojištìní

1,0% - Zákonné sociální náklady

0,1% - Poskytnuté dary

5,6% - Odpisy

1,9% - Pojistné

10,0% - Služby

4,4% - Ostatní náklady

0,5% - Nákup knih

0,2% - Nákup sbírkových pøedmìtù

1,2% - Investice

2,4% - Materiál

3,1% - Daò z pøíjmu



Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kè)
k 31. 12.
2008

k 31. 12.
2009

VÝNOSY 175 739 158 563

Tržby za zboží a služby 11 898 11 554

Tržby ze vstupného 156 406 142 561

Dary a dotace 1 855 2 207

Zúètování rezerv 0 0

Ostatní výnosy 5 580 2 241

PROVOZNÍ NÁKLADY 145 362 135 475

Náklady na uskuteènìné tržby 74 718 68 529

Osobní náklady 56 972 55 683

Odpisy 10 415 7 972

Ostatní provozní náklady a rezervy 3 257 3 291

DAÒ Z PØÍJMU 6 508 4 669

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK 23 869 18 419
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ROZVAHA (v tis. Kè)
k 31. 12.
2008

k 31. 12.
2009

STÁLÁ AKTIVA 109 492 103 927

Nehmotný investièní majetek 1 294 863

Hmotný investièní majetek 108 198 103 064

Finanèní investice 0 0

OBÌŽNÁ AKTIVA 180 513 183 381

Zásoby 8 004 8 153

Pohledávky 9 281 13 730

Finanèní majetek 161 805 160 383

OSTATNÍ AKTIVA 1 423 1 115

AKTIVA CELKEM 290 005 287 308

VLASTNÍ ZDROJE 275 987 274 462

Fondy 252 118 256 043

Hospodáøský výsledek bìžného úèetního
období 23 869 18 419

CIZÍ ZDROJE 14 018 12 846

Krátkodobé závazky 13 579 12 701

Rezervy 0 0

OSTATNÍ PASIVA 439 145

PASIVA CELKEM 290 005 287 308
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Struktura zamìstnancù
Židovského muzea v Praze
Židovské muzeum v Praze mìlo v roce 2009 v prùmìru 125 zamìstnancù.
K 31. 12. 2009 byl stav zamìstnancù ve fyzických osobách 122.

Øeditel muzea 1

Vìdeètí a odborní muzejní pracovníci vèetnì
restaurátorù 42

Pracovníci pro vzdìlávací a kulturní èinnost 5

Pracovníci pro zajištìní provozu, oprav, rekonstrukcí a
správy budov a høbitovù 5

Pracovníci zajišťující publicitu a výstavy 3

Pracovníci rezervaèního centra 3

Administrativní pracovnice 4

Ekonomiètí a provozní pracovníci vèetnì pokladních v
expozicích 13

Ostraha objektù a kustodi 46

Prùmìrná mzda v Židovském muzeu v Praze v roce 2009 èinila 22.974,- Kè.

33

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2009



Opravy a rekonstrukce objektù (v tis. Kè)
Objekt 1995-2009

Španìlská synagoga 34 031

Administrativní budova Jáchymova 3 215

Maiselova synagoga 18 220

Pinkasova synagoga 11 541

Obøadní síò 2 131

Klausová synagoga 6 680

Depozitáø textilu 2 732

Nové administrativní budovy 94 360

Vzdìlávací a kulturní centrum 661

Smíchovská synagoga 72 653

Synagoga Brandýs 855

Depozitáø knih Spoøilov 152

Židovský høbitov Fibichova, Praha 3 11 638

Starý židovský høbitov 8 600

Celkem 267 469
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