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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, osvìtová, publikaèní, vydavatelská a vzdìlá-
vací èinnost, vèetnì prodeje upomínkových pøedmìtù, propagaèních a jiných materiálù,
publikací, nahraných zvukových a zvukovì obrazových záznamù a dalších pøedmìtù spja-
tých s úèelem a pøedmìtem èinnosti sdružení, dále kulturní a jiná èinnost, týkající se judais-
mu, Židù a jejich historie v Èechách a na Moravì. Hlavní èinností sdružení je také èinnost vý-
zkumná (pøedevším základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj)
a šíøení jejich výsledkù prostøednictvím výuky, publikování nebo pøevodu technologií.
Hlavní èinností jsou rovnìž nutné opravy a technická zhodnocení pronajatých nemovitostí,
v nichž muzeum sídlí a prezentuje sbírky, kterými je èásteènì hrazeno nájemné, pøípadný
pronájem doèasnì nevyužitých prostor tøetím osobám se souhlasem vlastníka, tj. Židovské
obce v Praze. Doplòkovým pøedmìtem èinnosti sdružení je péèe o židovské kulturní dìdic-
tví v Èeské republice prostøednictvím Federace židovských obcí v Èeské republice.

Nejvyšším orgánem sdružení je správní rada, která v roce 2010 pracovala ve složení:

Jiøí Daníèek, Federace židovských obcí v ÈR (pøedseda)
Mgr. Verona Miletinová, Židovská obec v Praze (od 14.12.2010 Eva Lorencová)
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 2010 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 2010 se správní rada sešla k jednání ètyøikrát a dozorèí rada tøikrát. Z jednání za pøí-
tomnosti právníka byla poøízeny zápisy.

Øeditelem muzea v roce 2010 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 praco-
vištì, 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 vystaveno 146 originálù, faksimilií a kopií doku-
mentù.

• Španìlská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dìjiny Židù v Èechách a na
Moravì – II. Od emancipace do souèasnosti. Celkem vystaveno 546 originálù, faksimilií a ko-
pií dokumentù; zimní modlitebna: stálá expozice Støíbro èeských synagog. Celkem vystave-
no 224 pøedmìtù.

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

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

• Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga
a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky – II. Bìh života. Celkem vystaveno
481 originálù, faksimilií a kopií dokumentù.

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
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• Vzdìlávací programy a prohlídky prostøednictvím Vzdìlávacího a kulturního centra
ŽMP v Praze a Brnì

• Semináøe s židovskou tematikou
• Kulturní poøady se židovskou tematikou ve Vzdìlávacím a kulturním centru ŽMP v Pra-

ze a Brnì
• Služby referenèního centra (poèítaèové uèebny ORT) v administrativní budovì s pøipoje-

ním na Internet vybaveného základní judaistickou literaturou a speciálním softwarem
• Služby archivu – zajišťování badatelských služeb (poskytování archivních materiálù ke

studijním úèelùm, odborné konzultace, rešerše, reprografické služby)
• Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veøejnost
• Prezenèní video- a fonotéku
• Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù prostøednictvím Vzdìlávacího a kulturního

centra ŽMP
• Konzultace pro odbornou i laickou veøejnost k otázkám dìjin èeských a moravských Židù
• Konzultace pro odbornou i laickou veøejnost k otázkám 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) on-line prostøednictvím internetových stránek muzea
• Prodej hesel z elektronické encyklopedie židovských obcí v Èechách, na Moravì a ve Slez-

sku on-line 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 (Promotion & Education, s.r.o)
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3. Návštìvnost
Následující tabulka uvádí poèet návštìvníkù v ŽMP v roce 2010:

Celkem
návštìvníkù Dospìlí Junioøi

Leden 20 173 14 447 5 726

Únor 22 748 13 696 9 052

Bøezen 44 650 19 871 24 779

Duben 57 063 34 788 22 275

Kvìten 55 636 42 750 12 886

Èerven 49 421 35 762 13 659

Èervenec 53 067 38 073 14 994

Srpen 66 871 51 569 15 302

Záøí 46 653 33 761 12 892

Øíjen 55 524 39 825 15 699

Listopad 31 023 22 747 8 276

Prosinec 30 771 22 607 8 164

CELKEM 533 600 369 898 163 704

Ve srovnání s návštìvnicky nejúspìšnìjšími roky ŽMP i v roce 2010 zaznamenalo pokra-
èující nepøíznivý trend v turistickém ruchu, projevující se od poèátku svìtové hospodáøské
krize v roce 2008. V ŽMP, které je vyhledáváno pøedevším hosty z ciziny, dosáhl pokles náv-
štìvnosti oproti roku 2009 celkem 6,68% , to je 533 600 návštìvníkù. V absolutních èíslech tak
byla návštìvnost roku 2010 rámcovì srovnatelná s léty1998 (527 662 návštìvníkù), 1999 (526
663 návštìvníkù) a 2003 (517 454 návštìvníkù).

Jako v uplynulém roce mìl vliv na nižší poèet návštìvníkù, a s tím související nižší výnosy
ze vstupného, i setrvale silný kurs koruny vùèi dolaru a euru s nepøíznivými dopady pro
návštìvnost z USA, Izraele a Japonska. Obecnì se též potvrdilo, že Praha není mìstem, do
nìhož by se turisté, kteøí ji již navštívili, vraceli.

Opatøení k povzbuzení návštìvnosti, která ŽMP pøijalo v roce 2009, se osvìdèila. Pozitiv-
nì se projevila jak vìtší diferenciace výše vstupného podle rùzných typù návštìv, tak i o 70 %
zlevnìné vstupné v rámci Bonus programu Èeské spoøitelny èi Zlaté karty Pražské plyná-
renské. V zásadì pozitivnì lze hodnotit i zapojení ŽMP do projektu firmy Perpedes, který na
základì prodeje slevové knížky usiluje pøivést individuální návštìvníky ubytované v praž-
ských hotelech do vybraných pražských kulturních institucí. Nadále byly poskytovány vý-
razné slevy všem školám pøicházejícím do ŽMP prostøednictvím jeho Vzdìlávacího a kul-
turního centra. Èinnost Spoleènosti pøátel Židovského muzea v Praze pøispìla k propagaci
ŽMP.

Perspektivnì je však zøejmé, že k vìtšímu zájmu o ŽMP, zvláštì za souèasných ekonomic-
kých podmínek, mùže vést jen jeho postupná promìna v expozièní, komunikaèní, marketin-
gové a edukativní oblasti. S tímto cílem pracovní tým ŽMP v roce 2010 dále rozpracoval
v roce 2009 správní radou schválený analytický materiál „Koncepce nových stálých (dlouho-
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dobých) expozic Židovského muzea v Praze v kontextu souvisejících zmìn“, který jeho jmé-
nem pøedložil øeditel muzea Leo Pavlát. Podrobný harmonogram promìny muzea plánova-
né na léta 2013 – 2016 zahrnuje nový pøístup k veškerým aspektùm jeho èinnosti. Cílem je,
aby ŽMP pøi zachování své historické jedineènosti a zvýraznìní genia loci dalo nový podnìt
návštìvníkùm, prohloubilo své specifické aktivity, a tak poskytlo jak kvalitnìjší zážitek, tak
i do budoucna stabilizovalo ekonomické podmínky pro své pùsobení.
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4. Organizaèní struktura a zamìstnanci
ŽMP bylo v roce 2010 dle svého organizaèního øádu rozdìleno do 8 odborù. Ke konci roku
2010 mìlo v prùmìru 123 zamìstnancù vèetnì pracovnic na mateøské dovolené. Ve fyzic-
kých osobách èinil poèet zamìstnancù 122, což pøedstavovalo pøepoèítaných 119 plných pra-
covních úvazkù. Zamìstnanecká struktura byla následující: øeditel, 48 pracovníkù ostrahy
a kustodù, 39 vìdeckých a odborných muzejních pracovníkù vèetnì restaurátorù, 12 ekono-
mických pracovníkù vèetnì pokladních v expozicích, 5 pracovníkù pro vzdìlávací a kultur-
ní èinnost, 6 pracovníkù pro zajištìní provozu, oprav, rekonstrukcí a správu budov a høbito-
vù, 4 administrativní pracovnice, 4 pracovnici zajišťující publicitu a výstavy, 3 pracovníci
Rezervaèního centra.

Bìhem roku 2010 dále 153 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 2010 èinil 22.875,- Kè. Prùmìrná mzda
v Èeské republice pøitom èinila 23.078,- Kè a v Praze 28.508,- Kè.
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5. Výstavní èinnost

a) Galerie Roberta Guttmanna
Muzejní Galerie Roberta Guttmanna uspoøádala tøi výstavy, z toho dvì vìnované židov-
ským tradicím a zvykùm, tøetí zabývající se tematikou šoa.

Výstava Nechť mu Bùh dá vyrùst. Narození dítìte v kultuøe a zvycích èeských a moravských 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.

Ve dnech 25. bøezna – 27. èervna uspoøádalo ŽMP výstavu A vypravuj synu svému… Haga-
dy ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Bylo vystaveno celkem 57 hagad, vèetnì 3 rukopisù.
Výstavu navštívilo 3232 lidí.

Poslední výstava Od té doby vìøím na osud… Transporty protektorátních Židù do Bìloruska v le-
tech 1941 – 1942, která se uskuteènila ve dnech 29. èervence 2010 – 6. února 2011, završila vý-
stavní cyklus dokumentující dosud málo známé osudy èeských Židù deportovaných bìhem
druhé svìtové války na území okupovaného Bìloruska. Kurátorka J. Šplíchalová na základì
dlouholetého výzkumu shromážidla svìdectví pamìtníkù, výslechy pachatelù, dobové fo-
tografie a další dokumenty. Výstava byla doplnìna dokumentárním filmem režiséra Lukáše
Pøibyla. Výstavu laskavì podpoøili Èesko-nìmecký fond budoucnosti, Nadaèní fond obì-
tem holocaustu, Friedrich Ebert Stiftung a Thomas Lederer. Výstavu shlédlo 7006 návštìvní-
kù.

Vzdìlávací a kulturní centrum ve spolupráci s kurátory jednotlivých výstav uspoøádalo
k výstavám v Galerii Roberta Guttmanna doprovodné pøednášky a programy (D. Veselská –
Nechť mu Bùh dá vyrùst, J. Šedinová – Krása Hagady, J. Šplíchalová – Od té doby vìøím na osud...
Transporty protektorátních Židù do Bìloruska, L. Pøibyl – Zapomenuté transporty do Bìloruska).
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b) 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: Promìna K. – výstava foto-
grafií mexické fotografky Patricie Lagarde ve spolupráci s velvyslanectvím Spojených státu
mexických; výstava obrazù Barbary Tomanové Hl´adanie svetla; výstava výtvarných prací ze
soutìže poøádané Památníkem Terezín v roce 2008 Jak vidìli a vidí svìt; výstava vìnovaná
dlouholeté øeditelce ŽMP Hanì Volavkové Ženu stateènou kdo nalezne; výstava fotografií Fili-
pa Tomáše a Kateøiny Exnerové Mìsta prý nedovedou vyprávìt). VKC v moravské metropoli
nabídlo návštìvníkùm 7 výstav: výstavu fotografií Libora Cabáka Bohatství židovských pamá-
tek Moravy a Slezska; soubor barevných koláží Pavla Holeky Hebrejská abeceda; putovní výsta-
vu Jaroslava Klenovského Židovská obec v Brnì na jižní Moravì; výstavu obrazù a asambláží
Jana F. Kováøe Ahavat Jisrael; výstavu výtvarných prací žákù ZUŠ v Nìmèicích nad Hanou
Šalom alejchem; výstavu Silvie Hauptmann a Michaila Lavochkina Židovské Lipsko ve fotografi-
ích a výstavu obrazù Judity Kopotové Cesty..

VKC v Praze kromì výstav ve svých prostorách koordinovalo putování ètyø putovních
výstav s tematikou šoa. Jedná se o výstavy Neztratit víru v èlovìka... Protektorát oèima židov-
ských dìtí; Anna Franková – odkaz pro souèasnost; Ghetto jménem Baluty/Zpráva o Lodži a Zmizelí
sousedé – Pocta dìtským obìtem holocaustu. Tyto výstavy byly v roce 2010 instalovány ve 35 ško-
lách a muzeích v Èeské republice a 5 zahranièních institucích (mimo jiné v Evropském parla-
mentu v Bruselu).

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 2010 zapùjèeny do
6 institucí, pøedevším škol.

c) Výstavy ve spolupráci s dalšími institucemi
Ve spolupráci s Clubem gentlemanù Žižkov pøipravilo ŽMP pro Poštovní minigalerii v Pøe-
myslovské ulici výstavu Starý židovský høbitov na Olšanech, která ve dnech 10. èervna – 7. èer-
vence pøedstavila soubor 30 fotografií, dokumentujících historii židovského høbitova ve Fi-
bichovì ulici.
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Z vernisáže výstavy Starý židovský høbitov na Olšanech.



6. Péèe o sbírky a jejich dokumentace

a) Péèe o sbírky
Sbírkové pøedmìty i knižní fond ŽMP byly tak jako v minulých letech uchovávány v zabez-
peèených, teplotnì, svìtelnì i klimaticky optimálních podmínkách. Restaurátoøi muzea od-
povìdní za stav pøedmìtù tyto podmínky pravidelnì kontrolovali jak v depozitáøích, tak
i stálých expozicích muzea, kde rovnìž provádìli mìøení intenzity osvìtlení.

S ohledem na dlouhodobé onemocnìní odpovìdného pracovníka správy depozitáøe pra-
covníci restaurátorských dílen muzea se v roce 2010 podíleli nejen na pøípravì pøedmìtù pro
výstavní projekty muzea, ale zajišťovali spolu s kurátorem sbírky kovù i bìžnou agendu
správy depozitáøe. Významnou mìrou se též podíleli na zajištìní pravidelné inventarizace
sbírkového fondu ŽMP dle zákona 122/2000 Sb.

V restaurátorských dílnách muzea pokraèovalo restaurování sbírkových pøedmìtù pøe-
devším pro výstavní projekty muzea, v pøípadì dílny kovù také pro úèely systematické digi-
talizace sbírky støíbra. S ohledem na nutnost omezit výdaje byly k externím restaurátorským
zásahùm zadávány pouze sbírkové pøedmìty bezprostøednì ohrožené špatným fyzickým
stavem, které nebylo z kapacitních dùvodù možno ošetøit pøímo v dílnách ŽMP, nebo pøed-
mìty ohrožené, pro jejichž ošetøení nedisponuje ŽMP patøiènými specialisty. Externím od-
borníkùm byly v roce 2010 zadáno ke konzervaci èi restaurování 51 pøedmìtù, mezi nimiž
pøevládaly artefakty ze sbírky rukopisù a vzácných tiskù a archiválie.

V restaurátorské dílnì textilu bylo konzervováno èi restaurováno 33 sbírkových pøedmì-
tù ŽMP a dále byly konzervovány 4 povijany na Tóru pro Memorial Scrolls Trust v Londýnì.
Hlavní pozornost byla v roce 2010 vìnována zahájení 1. etapy restaurování unikátního nále-
zu – intaktnì dochované synagogální opony z roku 1630 z Kolína, která byla nalezena pod
podšívkou synagogální opony inv. è. ŽMP 023.686. První informace o technologii zhotovení
této vzácné textilie, zjištìné v prùbìhu jejího èištìní, byly publikovány na jaøe 2010 v èlánku
v èasopise Judaica Bohemiae XLV-1.

Restaurátoøi dílny papíru spolupracovali v roce 2010 pøi pøípravì výstavy A vypravuj synu
svému… v Galerii Roberta Guttmanna, pro niž komplexnì zrestaurovali 24 hagad a dalších
5 knih, a pøipravili rovnìž exponáty pro zápùjèku dìtských kreseb a díla Friedl Rocker-
-Brandeis pro University New Mexico Art Museum v Albuquerque. Práce pro jednotlivá od-
dìlení ŽMP zahrnovala mimo jiné opravy, restaurování a adjustaci 125 synagogálních tabu-
lek a 14 fragmentù nálezù z geniz ze sbírky rukopisù a vzácných tiskù, èištìní pøibližnì 100
kusù sklenìných negativù pro fotoarchiv a restaurování 78 dokumentù z pozùstalosti Egona
Ledeèe pro oddìlení pro dìjiny šoa. Pro knihovnu ŽMP bylo komplexnì restaurováno
10 knih, opraveno 59 knih a vyèištìno pøibližnì 2000 katalogizaèních lístkù z katalogu kni-
hovny terezínského ghetta. Pro archiv ŽMP bylo restaurováno 23 vázaných archivních pra-
menù, pøedevším z fondù židovských obcí Mikulov a Kromìøíž.

V restaurátorské dílnì kovù bylo konzervováno nebo restaurováno 57 støíbrných, mosaz-
ných, døevìných a železných pøedmìtù. Zahájeny byly práce na konzervaci rozmìrných expo-
nátù (møíže, architektonické prvky) pro plánovanou výstavu Architektura barokních synagog.

Za dohledu pracovnic muzejního archivu bylo restaurováno 10 náhrobkù na Starém ži-
dovském høbitovì v Praze, u 13 náhrobkù byly provedeny záchranné zajišťovací práce.
Tumba rabína Š. J. Rapoporta na høbitovì ve Fibichovì ulici v Praze na Žižkovì byla èásteènì
rekonstruována a komplexnì restaurována.
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b) Dokumentace
Úsek dokumentace sbírkového oddìlení se v roce 2010 vìnoval pøedevším inventarizaci
sbírkových fondù ŽMP. Byly dokonèeny práce vyplývající z inventarizace z roku 2009 (do-
hledání chybných evidenèních èísel, oznaèení katalogizaèních karet razítkem revize, vypra-
cování závìreèné zprávy) a souèasnì se uskuteènila další èást inventarizace sbírkového fon-
du ŽMP dle Zákona o centrální evidenci sbírek (CES). Ve spolupráci s restaurátorkami
textilu a kurátorkou sbírky textilu byly fyzicky zkontrolovány soubory textilu uložené v de-
pozitáøi v Praze (napø. povijany, domácí pokrývky, tality, sáèky na tality a modlitební øemín-
ky apod.) v celkovém poètu 4345 inventárních èísel, což pøedstavuje pøibližnì 11,4 % z celko-
vého poètu pøedmìtù ve správì sbírkového oddìlení. V závìru roku 2010 byla zahájena
mimoøádná inventarizace pøibližnì tøetiny sbírkového fondu ŽMP.

Ke konci roku 2010 bylo v rámci všech dosud uskuteènìných pravidelných inventarizací
fyzicky revidováno na 88 % sbírkového fondu ŽMP.

Novì byla v souladu s novelou zákona o úèetnictví pøipravena pracovníky úseku doku-
mentace tabulka 3475 sbírkových pøedmìtù pro zavedení sbírkových pøedmìtù do úèetnic-
tví.

V prùbìhu roku 2010 byla podána 4 hlášení o zmìnách v CES na MK ÈR. V souladu s pøí-
slušnými zákonnými pøedpisy byly pøipraveny podklady pro katalogizaci pøírùstkù za rok
2007 a ve spolupráci s kurátory a se správou depozitáøe byly tyto pøírùstky dohledány, zka-
talogizovány a zmìny nahlášeny do CES.

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

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

Fotooddìlení pokraèovalo v digitalizaci sbírkových pøedmìtù a archívních a knihovních
materiálù (pøibližnì 10 630 zábìrù). Snímky byly následnì ukládány do muzejního digitální-
ho archivaèního systému a do novì vzniklé databáze Collective Access.

Prùbìžnì byly fotografovány vernisáže, významné návštìvy a další dùležité akce ŽMP
(pøibližnì 900 zábìrù). Dále byla poøizována dokumentace exteriérù, interiérù a výstav (pøi-
bližnì 700 zábìrù). Velmi významnou èinností fotooddìlení ŽMP v roce 2010 bylo vyhotove-
ní kvalitních podkladù pro muzejní výstavy a publikace.

Podstatnou èást práce fotoarchívu tvoøilo vyøizování žádostí badatelù z tuzemska i ze za-
hranièí (více než 140) vèetnì poskytování požadovaných materiálù, vìtšinou v elektronické
podobì. V roce 2010 také probìhla konverze èásti dat ze stávající databáze fotoarchivu
(DEMUS) do nové databáze Collective Access, jejíž aplikace pro potøeby ŽMP byla vytvoøe-
na ve spolupráci s oddìlením pro dìjiny šoa. Zároveò bylo do této databáze importováno
pøes 4500 digitalizovaných snímkù.
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7. Odborná èinnost

a) Sbírkové oddìlení
Kurátoøi se v roce 2010 vìnovali následující odborné a výzkumné èinnosti:

Kurátor sbírky kovù J. Kuntoš pokraèoval v pøípravì podkladù pro velký katalog støíbra,
s èímž souvisí urèování autorství støíbrných sbírkových pøedmìtù a rekatalogizace fondu.
V roce 2010 vìnoval pozornost pøedevším pøípravì souvislé textové èásti budoucí publikace
a zpracovávání jednotlivých položek katalogu.

Kurátorka sbírky vizuálního umìní M. Sidenberg se vìnovala výzkumu archivních pra-
menù spojených s osobou Angeliky Meerson Schatz. Materiál bude sloužit jako podklad pro
monografickou stať o této dùležité osobnosti izraelského umìní, jejíž pøíbìh je významnì
spjat s Prahou a èeským prostøedím.

Kurátorka sbírky rukopisù a starých tiskù O. Sixtová zamìøila v roce 2010 svou pozornost
na výzkum vzácných bohemikálních tiskù ve významných svìtových sbírkách (National
Library of Israel, Jewish Theological Seminary of America, Yeshiva University, Library of
Congress atd.). Výsledky jejího nìkolikamìsíèního zahranièního pobytu, podpoøeného Ful-
bright-Masarykovým stipendiem, budou využity pøi pøípravì výstavy 500 let hebrejského
knihtisku v Èechách a na Moravì, plánované v ŽMP na rok 2012.

Kurátorka sbírky textilu D. Veselská se vìnovala vyhodnocení unikátního nálezu synago-
gální opony z Kolína z roku 1630. Výsledky tohoto výzkumu, na nìmž spolupracovalo také
nìkolik zahranièích specialistù, zveøejnila v odborném tisku. Dále pokraèovala ve vyhodno-
cování výsledkù dlouholetého projektu zpracování souboru povijanù na Tóru. V podzim-
ním èísle èasopisu Judaica Bohemiae publikovala metodický pøíspìvek Methodology for As-
sessing the Collection of Torah Binders from Bohemia and Moravia.

Vedoucí úseku dokumentace M. Veselská se v roce 2010 vìnovala pøedevším pøípravì
akcí spojených s pøipomínkou života a díla historièky umìní Hany Volavkové, významné
osobnosti Židovského muzea v Praze. Kromì výstavy a vzpomínkového veèera ve VKC pøi-
pravila také rozsáhlou odbornou studii pro èasopis Judaica Bohemiae. Dále pokraèovala
v pøípravì publikace Historie Židovského muzea v letech 1906 – 2006.

Bìhem celého roku 2010 pokraèoval projekt vedoucího fotoarchivu M. Jelínka neZnámí, je-
hož hlavním cílem je identifikovat osoby na portrétních fotografiích z období let 1942 – 1944
uložených ve fotoarchivu ŽMP. 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. ŽMP mìlo svého zástupce na pravidelném výroèním zasedání Asociace ev-
ropských židovských muzeí i na zasedáních Asociace muzeí a galerií. Pracovnice oddìlení
M. Sidenberg pùsobí za ŽMP ve správní radì Evropského institutu odkazu šoa. D. Veselská
pøednesla pøednášku o sefardských textiliích na výroèním zasedání Österreichische Gesells-
chaft zur Förderung der Textil-Kunst-Forschung ve Vídni. M. Veselská se jako zástupce vý-
boru Asociace evropských židovských muzeí zúèastnila Curatorial Education Programme
ve Vídni. Pronesla také pøíspìvek na konferenci Everyday History Approaches to the Perse-
cution of Jews of Greater Germany and the ,Protectorate’ v Berlínì.

Restaurátoøi papíru se úèastnili mezinárodního restaurátorského semináøe IADA a semi-
náøe v Národní galerii v Praze o restaurování umìleckých dìl na papíøe. Restaurátorky texti-
lu se s pøíspìvkem o muzejní sbírce pokrývek hlavy zúèastnily semináøe Textil v muzeu
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v Technickém muzeu v Brnì, konference Komise konzervátorù a restaurátorù AMG v Uher-
ském Hradišti, a úèastnily se také textilních semináøù poøádaných v Národním muzeu sku-
pinou Textil a skupinou STOP.

b) Oddìlení pro dìjiny šoa
V roce 2010 byly v oddìlení pro dìjiny šoa vytvoøeny pøedpoklady pro další dlouhodobý
rozvoj v oblasti digitální infrastruktury, mezinárodní spolupráce a vzdìlávání. Jednou
z priorit se stalo elektronické zpøístupnìní archivních a jiných zdrojù uložených v v tomto
oddìlení odborné i laické veøejnosti, historikùm i studentùm. Proto byl v roce 2010 za pomo-
ci grantù Evropské komise a Claims Conference digitalizován archiv oddìlení, který bude
po detailní kontrole z velké èásti pøístupný online a jako celek na poèítaèích ve studovnách
ŽMP. Dále pokraèoval rozvoj a nasazení systému pro katalogizaci a správu digitálních sbí-
rek Collective Access (www.collectiveaccess.org), do nìjž jsou vkládány rozhovory s pamìt-
níky, digitalizované archivní dokumenty a data z již zastaralého digitálního katalogu fotoar-
chivu.

Jedním z nejvýznamnìjších projektù, do nìjž se oddìlení zapojilo, byla Evropská infra-
struktura pro výzkum o holocaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI).
Projekt si klade za cíl zlepšit spolupráci archivù holocaustu v Evropì, a usnadnit tak práci
historikù a dalších badatelù. V rámci projektu, který koordinuje Nizozemský institut pro do-
kumentaci války (NIOD) a na nìmž se podílí na dvacet evropských archivù (vèetnì izrael-
ského Yad Vashem), bude vytvoøen rozsáhlý portál zpøístupòující data o archivních sbír-
kách a lepší metodologie popisu archiválií a sdílení dat. Ètyøletý projekt financuje Evropská
unie jako souèást sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a de-
monstrace. Oddìlení pro dìjiny šoa ŽMP bude koordinovat podprojekt “Mezi-institu-
cionální výzkumné prùvodce” (Trans-institutional research guides), jehož cílem je virtuálnì,
prostøednictvím spoleèných prùvodcù, propojovat archivní dokumenty k jednomu tématu
rozptýlené do více archivù v rùzných zemích. Jeden ze dvou prùvodcù bude vìnován ghettu
Terezín, neboť archivní fondy o nìm je možné nalézt v Památníku Terezín, ŽMP, Yad Vas-
hem a Beit Terezín v Izraeli; menší soubory dokumentù jsou pak uloženy v desítkách dalších
archivù. Slavnostní zahájení projektu EHRI, jež moderoval vedoucí oddìlení pro dìjiny šoa
ŽMP Michal Frankl se konalo 17. listopadu 2010 v Bruselu za úèasti evropské komisaøky pro
výzkum, inovaci a vìdu Máire Geoghegan-Quinn, izraelského ministra školství Gideona Sa-
ara a dalších významných osobností.

V roce 2010 se také naplno rozbìhl projekt nahrávání rozhovorù s pamìtníky, pøeživšími
holocaustu, o jejich životì v pováleèném Èeskoslovensku. V tìchto rozhovorech jsou domi-
nantními tématy návrat z koncentraèních táborù, reintegrace do spoleènosti, vztah k židov-
ství v období komunismu. Bylo nahráno 30 rozhovorù, které budou po zpracování a autori-
zaci v souladu s poskytnutými právy zpøístupnìny veøejnosti.

Pro lepší vzdìlávání o holocaustu a o židovských dìjinách byla v rámci projektu “Mozai-
ka pamìti” pøipravena v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy bohatší, graficky pøi-
tažlivìjší, interaktivní verze internetového portálu www.holocaust.cz,. Ve spolupráci s Insti-
tutem Terezínské iniciativy byl rovnìž pøipraven velký projekt financovaný ze
strukturálních fondù EU, jehož cílem je vytváøet pedagogické materiály o dìjinách Židù ve
20. století a podporovat školy v jejich zavádìní do výuky.

Ve spolupráci s Ústavem pro èeskou literaturu Akademie vìd ÈR zorganizovali Michal
Frankl a Jindøich Toman (University of Michigan) ve dnech 11. a 12. øíjna 2010 semináø „Jan
Neruda a Židé. Texty a kontexty“, jehož cílem bylo poprvé komplexnìji prodiskutovat vztah
jednoho z nejvýznamnìjších èeských spisovatelù 19. století k Židùm.
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Vedoucí oddìlení Michal Frankl se vìnoval zejména výzkumu diskusí o „židovské otáz-
ce“ a protižidovského násilí v 19. století a pøipravil nìkolik konferenèních pøíspìvkù a od-
borných èlánkù.

Nemalou èást práce oddìlení pro dìjiny šoa tvoøily aktivity stejnì rutinní jako nutné: pos-
kytování služeb badatelùm, zpracování nových archiválií, odpovídání nesèetných dotazù
ohlednì obìtí holocaustu.

Významné byly i mediální aktivity na téma antisemitismus a šoa, na nichž se podílel vedle
M. Frankla i øeditel muzea L. Pavlát.

c) Oddìlení židovských dìjin a judaistiky
Vedoucí oddìlení I. Cermanová za asistence A. Putíka redakènì pøipravila dvì èísla vìdec-
kého èasopisu Judaica Bohemiae XLV (2010), è.1, 2 a zahájila redakèní práce na èísle 1. roèní-
ku XLVI (2011). Probìhla dvì zasedání redakèní rady èasopisu a byla uzavøena smlouva
o spolupráci se Spoleèností pro dìjiny Židù v ÈR, na jejímž základì bude roku 2011 vydán ja-
kožto supplement Judaica Bohemiae sborník z konference Jedinec a obec. Židé v Èechách, na
Moravì a ve Slezsku 1520–1848 (Tøebíè, 6.–8.10.2009).

Pracovníci oddìlení pokraèovali v práci na dlouhodobých výzkumných úkolech. Za tím
úèelem provádìli výzkum v archivech a vìdeckých knihovnách a výsledky výzkumu pre-
zentovali v pìti rozsáhlých vìdeckých studiích, na dvou vìdeckých konferencích a využili je
rovnìž pro doplnìní interních databází.

I. Cermanová se vìnovala výzkumu hebrejského knihtisku v Èechách mezi lety 1750
a 1850, dìjinám pražské židovské obce na pøelomu 18. a 19. století a epigrafickému výzkumu
hebrejských nápisù na pøedmìtech ze sbírek ŽMP. A. Putík provádìl genealogický výzkum
pražských židovských rodin a do genealogické databáze vložil pøibližnì 750 osob, pøièemž
výzkum se soustøedil pøedevším na zástupce židovské samosprávy a rabíny. Dále pokraèo-
val v pøípravì èeské monografie o dìjinách pražských Židù v novovìku, v jejímž rámci se
podrobnì zamìøil na výzkum vnitropolitických dìjin pražské židovské obce ve 2. polovinì
16. století. D. Polakoviè se zabýval identifikací nových nálezù hebrejských fragmentù ve fon-
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dech èeských a moravských archivù, knihoven a muzeí, pøípravou souborného katalogu
støedovìkých hebrejských rukopisných fragmentù v ÈR (v souèasné dobì je evidováno pøes
570 fragmentù), epigrafickým výzkumem hebrejských nápisù na náhrobcích a v synagogách
a tvorbou bio-bibliografické databáze k dìjinám Židù v èeských zemích do roku 1938. M.
Scheibová se vìnovala výzkumu nápisù na pøedmìtech textilní sbírky ŽMP. J. Fiedler pokra-
èoval ve výzkumu demografie a topografie židovských sídel.

D. Polakoviè souèasnì ve spolupráci s pracovnicemi Archivu ŽMP, I. Steinovou z centrál-
ního pracovištì Národního památkového ústavu v Praze (na základì interního grantu NPÚ)
a s V. Chvátalem z Muzea Èeského lesa v Tachovì pokraèoval v dokumentaci židovských
høbitovù v Praze a ve 36 venkovských obcích. Spolupracoval též s Knihovnou ŽMP na pøí-
pravì výstavy a katalogu A vypravuj synu svému... Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Pra-
ze. A. Putík spolupracoval s Archivem ŽMP (L. Petrusová) na tvorbì úvodní studie k edici
fassí pražských Židù 1748–1749.

Významnì pokroèily práce na elektronické Encyklopedii židovských obcí, vznikající pøispì-
ním J. Fiedlera. K prodeji prostøednictvím webové stránky muzea je pøipraveno 319 dokon-
èených souborù, objednávat lze i dalších 443 hesel.

Kromì bìžné komunikace s odbornou i laickou veøejností vyhotovili pracovníci oddìlení
ètyøi recenzní posudky na odborné èasopisecké studie a A. Putík sepsal expertízu o znaku
pražské židovské obce pro potøeby správního øízení.

d) Archiv
Pracovnice archivu prùbìžnì kontrolovaly fyzický stav archiválií, za pomoci externistù po-
stupnì probíhalo mechanické èištìní od prachu, vybrané archiválie byly restaurovány v res-
taurátorské dílnì muzea. V roce 2010 bylo vyèištìno 448 archivních knih, 35 kartonù spisù
a 3 krabice kartotéèních lístkù. Restaurovány byly 34 archivní knihy. Soubìžnì probíhalo
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mechanické èištìní a v pøípadì potøeby dezinfekce novì pøevzatých písemností pøed jejich
archivním zpracováním

Poøádací práce byly i v roce 2010 soustøedìny na revize a nové zpracovávání materiálù
uložených v archivu, pøedevším na sbírku osobních pozùstalostí a varií (M. Hanková, V. Ha-
máèková), fond ŽNO Praha (L. Petrusová) a podnikový archiv Židovského muzea (M. Ku-
reèková). Pracovnice archivu prùbìžnì aktualizovaly evidenci archivních fondù a sbírek ve-
denou jak v podobì listinné (evidenèní listy), tak digitální (PEvA).

V roce 2010 pokroèilo zapisování údajù do obou spravovaných databází. Databáze po-
høbených na Novém židovském høbitovì v Praze-Strašnicích byla zkontrolována a doplnìna
podle dalších svazkù matrik zemøelých. V souèasné dobì obsahuje více než 25 200 záznamù
z let 1890 – 1977, pøièemž stávající záznamy jsou prùbìžnì doplòovány o údaje z matrièních
knih. Dokonèení této databáze závisí na pøevzetí høbitovních knih od ŽNO Praha, které je
v jednání. Do databáze konsignací pražských Židù (1748 – 1838) bylo v roce 2010 vloženo
1202 záznamù z let 1809 - 1838, celkem obsahuje 4702 záznamù. Databáze je dokonèena, star-
ší èást je pøipravena k vydání ve formì edice (L. Petrusová, spolupráce A. Putík z oddìlení
židovských dìjin a judaistiky). Vytváøení databází umožòuje efektivní využití vybraných
pramenù pøedevším pro úèely rodopisného bádání.

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 2010 bylo digitalizováno 3559 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. Výzkum k dì-
jinám Židù v pohranièí, který provádí V. Hamáèková ve spolupráci s M. Lhotovou ze Seve-
roèeského muzea v Liberci, byl podpoøen Grantovou agenturou ÈR (grantový projekt
P410/102399). M. Hanková, která se vìnuje pøedevším období 1945 - 1956, vystoupila s pøí-
spìvkem na XVI. International Oral History Conference, která probìhla ve dnech 7. – 11. èer-
vence v Praze. Na shromažïování rozhovorù s pamìtníky spolupracuje M. Hanková s oddì-
lením pro dìjiny šoa. Muzejní archiv pokraèoval ve spolupráci s muzei a archivy
v pohranièních oblastech v organizování semináøù k novodobým dìjinám Židù v Èechách.
V roce 2010 muzejní archiv zorganizoval ve spolupráci s Muzeem Èeského lesa v Tachovì,
Státním okresním archivem Tachov a Severoèeským muzeem v Liberci již tøetí roèník semi-
náøe Židé v Èechách, který se konal ve dnech 6. a 7. øíjna v Tachovì. M. Kureèková se vìnovala
studiu úøedních pramenù poskytujících informace o vývoji obvodù jednotlivých židovských
náboženských obcí Èech a Moravy v období 1890 – 1945. Pokraèoval též výzkum judaik v ar-
chivech 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 3 konferencí
a 2 semináøù informujících o souèasných trendech v archivnictví, pøedevším o otázkách spo-
jených s digitalizací, a 1 semináøe o restaurování funerálních památek.

Muzejní archiv zaznamenal v roce 2010 celkem 215 badatelských návštìv. Zájem badatelù
se stejnì jako v minulých letech soustøedil na rodopis, dìjiny jednotlivých židovských obcí
a dokumentaci nemovitých památek (høbitovy, synagogy, ghetta). Pracovníci archivu zpra-
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covali 19 rešerší a poskytli na 120 konzultací a odpovìdí na písemné dotazy. Pro výstavy,
publikace a badatelské potøeby bylo vyhotoveno 397 kopií archivního materiálu.

e) Knihovna
Muzejní knihovnu, která má 1066 registrovaných ètenáøù, navštívilo v roce 2010 celkem 1064
badatelù. Knihovna nabídla jako v minulých letech i výpùjèky meziknihovní výpùjèní služ-
bou a pøístup do 9 zahranièních oborových databází.

Ke konci roku 2010 bylo v elektronickém katalogu knihovny ŽMP více než 47 700 zázna-
mù. V roce 2010 byl oskenován restaurovaný historicky cenný lístkový katalog terezínské
sbírky hebraik (46 259 lícových i rubových stran katalogizaèních lístkù). Katalog byl zpøís-
tupnìn prostøednictvím online katalogu knihovny. Elektronický katalog knihovny byl dále
obohacen o možnost plnotextového prohledávání obsahù vybraných dokumentù.

Pokraèovalo doplòování biografických a místopisných údajù do databáze zjištìných pøi
retrospektivní fyzické prohlídce fondu za úèelem zjištìní pùvodních vlastníkù. V roce 2010
bylo prozkoumáno 2346 svazkù a do databáze bylo zadáno 2120 záznamù. Celkem je v data-
bázi 44 300 záznamù.
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8. Pøíprava nových expozic
a transformace muzea

Na základì návrhu øeditele Leo Pavláta a jeho schválení správní radou ŽMP byla v roce 2010
pøijata opatøení ke komplexní promìnì instituce a pøípravì nových dlouhodobých expozic
ve všech pìti historických objektech. Uvedené zmìny, které by mìly pøi zachování jedineè-
ného charakteru ŽMP reflektovat souèasný stav svìtového muzejnictví a pøispìt k vyšší náv-
štìvnosti, by mìly být ve své úplnosti ukonèeny v roce 2016.

Na øadu diskusí z první poloviny roku 2010 pøístupných všem zamìstnancùm muzea, je-
jichž cílem bylo zjistit jejich názor na souèasný stav instituce a zachytit nepodstatnìjší návr-
hy zmìn, navázala èinnost koordinaèního týmu. Úkoly tohoto užšího grémia složeného jak
ze zamìstnancù muzea, tak z externích spolupracovníkù, které bylo povìøeno pøípravou
komplexní promìny ŽMP, byly dvojího druhu.

Za prvé se jednalo pøedevším o pojetí a podobu nových dlouhodobých expozic muzea
vèetnì návazných vzdìlávacích a speciálních programù (pøednášky, dílny, semináøe, konfe-
rence, koncerty, divadelní a filmová pøedstavení, scénická ètení, veøejné diskuse a setkání se
zajímavými osobnostmi aj.). Druhá oblast èinnosti koordinaèního týmu byla zamìøena na
problematiku návštìvnického komfortu, marketingu, PR i velmi dùležité oblasti optimální-
ho využití velkého bohatství digitálních zdrojù a dat, jejichž neustále se rozšiøující rezervoár
muzeum systematicky vytváøí již po více než deset let.

Podstatnou èinností koordinaèního týmu v roce 2010 byla spolupráce se spoleèností
Naviga4, která pro muzeum jako vítìz výbìrového øízení zpracovala analýzu a návrh komu-
nikaèní strategie pro památky Židovského mìsta ve správì Židovského muzea v Praze a Sta-
ronovou synagogu. Tento obsáhlý materiál obsahuje kromì velmi cenné analytické èásti, za-
hrnující základní návštìvnický prùzkum, šetøení mezi odbornou veøejností a cestovními
kanceláøemi, mediální a obsahovou analýzu, analýzu webových stránek muzea a dotaèní
analýzu, také øadu konkrétních návrhù a doporuèení, k nimž bude koordinaèní tým v kon-
textu uvažovaných zmìn nadále pøihlížet.

Zvláštní oblastí práce koordinaèního týmu byla zejména v druhé polovinì roku 2010 spo-
lupráce s Fakultou architektury ÈVUT a programem Arts Management na Vysoké škole
ekonomické. Vybraní studenti jmenovaných škol absolvovali pøednášky èi semináøe, které
pro nì èlenové koordinaèního týmu pøipravili, a následnì zpracovali sedm samostatných
úkolù z oblasti marketingu, komunikace a architektury. Spolupráce s vysokými školami
bude pokraèovat také v roce 2011 s cílem získat v této oblasti další partnerské instituce a stu-
dijní programy.

Koordinaèní tým, vedený kurátorkou ŽMP Michaelou Sidenberg, koneènì v roce 2010
stanovil podrobnou náplò své èinnosti v devíti oblastech pro rok 2011, kdy již budou pøijaty
závìry pro pracovní týmy, které se budou dle vytyèené koncepce podílet na tvorbì jednotli-
vých expozic, speciálních programù èi realizaci dílèích projektù.
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9. Akvizice
V roce 2010 probìhla 3 zasedání a 3 mimoøádná jednání Sbírkotvorné komise ŽMP za úèasti
externích spolupracovníkù. Pøírùstky do muzejních sbírek pocházely v roce 2010 pøevážnì
z darù – 37 pøedmìtù darovali jednotlivci a instituce z tuzemska i ze zahranièí. Omezený ob-
nos urèený k nákupùm byl využit k nákupu 11 souborù pøedmìtù a jednotlivostí. K výjimeè-
ným událostem roku 2010 patøila restituce souboru 46 dìl výtvarnice Helly Guth ze sbírky
Židovského muzea v Praze oprávnìným dìdicùm. Ti se následnì rozhodli podstatnou èást
restituovaného souboru (28 pøedmìtù) darovat zpìt do sbírek ŽMP.

Knihovna ŽMP byla v roce 2010 obohacena o 1240 svazkù a 19 titulù periodik.
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10. Vzdìlávací aktivity
ŽMP jako v minulých letech nabídlo prostøednictvím pražské a brnìnské poboèky svého
Vzdìlávacího a kulturního centra velké množství poøadù, programù a projektù.

VKC v Praze pøipravilo typù 9 tematických pøednášek a spolu s nimi 15 rùzných výtvarnì
nebo dramaticky pojatých interaktivních dílen. Programy se týkaly nejrùznìjších aspektù ži-
vota Židù – tradic a zvykù, biblických dìjin èi dìjin Židù v Èechách a na Moravì. Velká po-
zornost byla tradiènì vìnována výuce o antisemitismu a šoa.

V Praze se programù zúèastnilo 9381 žákù a studentù, mimopražské semináøe absolvova-
lo 646 osob. Kromì èeských návštìvníkù centra byly poøádány programy a semináøe také
pro zahranièní studenty. V roce 2010 se jich v pražské poboèce VKC zúèastnilo 765 osob
z Nìmecka, USA, Anglie, Rakouska, Španìlska, Kanady, Nizozemí, Itálie a Francie.

Na zaèátku školního roku 20010/2011 se VKC ŽMP pøidalo k Projektu „Krokus“, který již
nìkolik let poøádá irská organizace Holocaust Education Trust Ireland a každoroènì se do
nìj zapojují školy po celém svìtì. Úèastníci od organizátorù obdržely prostøednictvím VKC
cibulky žlutých krokusù, které zde žáci a studenti na podzim zasadili jako pøipomínku jed-
noho a pùl milionu židovských dìtí, jež zahynuly bìhem šoa. Projektu se v ÈR zúèastnilo
více než 100 škol i nìkolik mateøských školek.

VKC dále spolupracovalo na rùzných projektech s øadou institucí, napø. s Národním insti-
tutem dìtí a mládeže na literárnì-historické soutìži Daniel èi èeskou poboèkou OSN na sérii
workshopù pro pražské školy k Mezinárodnímu dni památky obìtí holocaustu. Významná
také byla spolupráce s European Shoah Legacy Institute na mezinárodní soutìži o nejlepší
plakáty k Mezinárodnímu dni památky obìtí holocaustu. Vítìzné plakáty, navržené studen-
ty vysokých škol se zamìøením na design, budou použity jako vizuální souèást pøipomínky
Mezinárodního dne památky obìtí holocaustu v roce 2012.

Velkou pozornost vìnovalo VKC programùm pro pedagogy. Za úèasti 46 uèitelù probìh-
lo šest dvoudenních semináøù a jeden jednodenní semináø pro uèitele Židé, dìjiny a kultura.
Významným, již tradièním partnerem pøi dalším vzdìlávání pedagogických pracovníkù byl
Památník Terezín, s nímž ŽMP poøádalo dva tøídenní semináøe pro 95 uèitelù na téma Jak
uèit o holocaustu. Obdobný semináø – rovnìž ve spolupráci s Památníkem Terezín a s Doku-
mentaèním strediskem holocaustu (Bratislava) – VKC uspoøádalo pro 30 pedagogù ze Slo-
venska. Ve spolupráci s organizací Centropa se sídlem ve Vídni byl uspoøádán semináø pro
20 èeských pedagogù. Další dvoudenní semináø za úèasti 22 osob se uskuteènil ve spolupráci
s Mezinárodním køesťanským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ) pro zájemce z této organi-
zace. Na tyto semináøe pak navázaly dva jednodenní nadstavbové semináøe pro lektory
ICEJ, jeden ve spolupráci s izraelským památníkem Yad Vashem.

S Mezinárodním køesťanským velvyslanectvím Jeruzalém souèasnì již druhým rokem
pokraèovala spolupráce na projektu Centra vzdìlávání a dialogu, jehož prostøednictvím ICEJ
nabízí školám pøednášky lektorù vyškolených ve VKC na téma holocaust a antisemitismus.

Poprvé bylo v Praze pøedstaveno divadelní pøedstavení Židovka aneb Žonglování se životem
brnìnského Divadla Kufr, které se již nìkolik let poøádá v Brnì. Pøedstavení se uskuteènilo
ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze.

Pracovnice VKC Miroslava Ludvíková a Zuzana Tlášková se zúèastnily semináøù pro èes-
ké pedagogy, které se konaly v Památníku Ravensbrück a v izraelském Yad Vashem.

Brnìnská poboèka VKC ŽMP nabídla své aktivity školám, zájmovým a spoleèenským or-
ganizacím v Brnì i na dalších místech Moravy. Pro školy pøipravila dílny, tzv. workshopy,
pøednášky a besedy, kterých se pøímo ve VKC uskuteènilo 26 pro 566 žákù a studentù, mimo
VKC (Vyškov, Polièka, Uherské Hradištì, Žarošice) 21 pro 696 žákù a studentù. Obecnì
vzrostl zájem o èinnost poboèky VKC v Brnì, jak se to projevilo úèastí jeho pracovníkù na
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Studentské konferenci v Brnì, odborném semináøi Informaèní vzdìlávání ve veøejných kni-
hovnách v Moravské zemské knihovnì èi konferenci Centra pro religionistiku a multikultur-
ní edukaci na Filosofické fakultì Masarykovy univerzity.

Vzdìlávací aktivity poboèky VKC v Brnì byly též výsledkem spolupráce s dalšími institu-
cemi. S podporou nadace Tøi brány ve Vyškovì VKC pøipravilo 9 dílen (Hebrejská abeceda
a Hanin kuføík) pro žáky základních škol v tomto mìstì. V rámci doprovodných programù
k uvedení premiéry opery Anna Franková v prosinci 2010 pokraèovala spolupráce s Národ-
ním divadlem Brno uspoøádáním studentské konference na téma Fenomén holocaustu dnešní-
ma mladýma oèima. Zúèastnilo se jí 65 studentù. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou se
uskuteènily tøi besedy: Na Fakultì sociálních studií k filmu Zatemnìná demokracie, na Pedago-
gické fakultì Masarykovy univerzity s pamìtnicí Erikou Bezdíèkovou k uvedení její knihy
Moje dlouhé mlèení a taktéž s Erikou Bezdíèkovou ve studentském klubu Trojka na téma Mùj
život v totalitách. Souèasnì se úvodní konferencí (22. 10.) zaèal naplòovat grantový projekt
Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci, na nìmž se VKC v Brnì podílí,

Lektorka VKC provádìla i komentované prohlídky po židovském høbitovì v Brnì, kte-
rých se uskuteènilo 5 pro 226 žákù a studentù, a na základì dohody se Židovskou obcí Brno
i brnìnské synagogy a mikve, v jejímž rámci bylo provedeno 13 prohlídek pro 442 žákù a stu-
dentù.

Nabídku brnìnských výukových programù vhodnì doplòovalo divadelní pøedstavení
Divadla Kufr nazvané Židovka aneb Žonglování se životem, které vzniklo pod záštitou VKC
Brno již v roce 2007. Na pøedstavení navázala vždy beseda s pamìtníkem. Tìchto divadel-
ních pøedstavení se uskuteènilo 10 pro 286 žákù a studentù.

Ve VKC Brno probìhly dva cykly semináøù pro uèitele pod názvem Židé, dìjiny a kultura,
kterých se zúèastnilo 53 zájemcù v 5 pøednáškových blocích.

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

V mìsících kvìtnu, èervnu, záøí a listopadu uskuteènilo svou odbornou praxi v poboèce
VKC Brno 6 studentù Obchodní akademie a Støední školy knihovnické a Vyšší odborné ško-
ly knihovnických, informaèních a sociálních služeb.

V roce 2010 pokraèoval též již jedenáctým rokem vzdìlávací projekt ŽMP Zmizelí sousedé,
urèený žákùm základních a støedních škol. Na tomto projektu, mapujícím osudy obìtí šoa
pøímo v místì bydlištì úèastníkù projektu, pražská poboèka VKC i v roce 2010 spolupraco-
vala s obèanským sdružením Zapomenutí. Výsledkem projektu jsou výstavy, publikace
i shromáždìný archivní materiál a záznam výpovìdí pamìtníkù. Projektu se doposud aktiv-
nì úèastnilo témìø 200 škol a více než tisíc mladých badatelù. Jednou z nejvýznamnìjších
událostí roku 2010 se stala konference hodnotící za úèasti zástupcù prvních badatelských
týmù i pamìtníkù dosavadní práci, vývoj projektu a jeho možnosti do budoucna. Na konfe-
renci byly veøejnosti pøedstaveny nové panely, které vznikly v posledních dvou letech; cel-
kem je tak panelù, které putují jako spoleèná výstava,30.

I v roce 2010 dvì èeské verze výstavy formátu roll up o 20 panelech putovaly po èeských
školách a dalších institucích. Studenti a žáci opìt prezentovali projekt zejména v rámci semi-
náøe Jak uèit o holocaustu v Památníku Terezín. Jedna z kopií je také trvale umístìna v pøedsálí
Pùdního divadla Magdeburských kasáren v Památníku Terezín.

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. Další anglická verze
byla k vidìní na nìkolika místech v Anglii, kde také studenti rozvíjejí projekt vlastním pátrá-
ním. Nìmeckou verzi výstavy se podaøilo pøedstavit na 10 místech v Nìmecku. Jedním
z míst bylo napø. také Velvyslanectví Èeské republiky v Berlínì.
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Pracovnice VKC M. Ludvíková se jako delegátka MŠMT zúèastnila dvou pravidelných
zasedání International Task Force for Holocaust Education, Research and Remembrance –
v èervnu Jeruzalémì a v prosinci v Haifì.
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Kulturní atašé Spojených státù amerických v ÈR David Gainer pøi zahájení konference
Zmizelí sousedé po deseti letech v prostorách New York University v Praze.



11. Kulturní aktivity

a) Veèerní poøady ve Vzdìlávacím a kulturním centru (VKC)
Kulturní poøady pro veøejnost pøipravovaly v roce 2010 jak pražská, tak brnìnská poboèka
VKC. V Praze se uskuteènilo 77 veèerních programù pro 4199 návštìvníkù. Patøily k nim de-
baty na aktuální témata s nìkolika diskutujícími moderované publicistou Petrem Brodem
(napø. diskuze na téma Jan Neruda a jeho vztah k Židùm èi diskusní veèer vìnovaný Hanì Vo-
lavkové), ale také 10 koncertù (mj. Magevet – koncert studentù university v Yale; vystoupení
houslisty Jaroslava Šonského a klavíristky Sylvaine Wiart Nigun; Jidiš ve tøech - Hana Frejko-
vá, Slávek Brabec a Milan Potoèek èi koncert klavíristy Davida Kalhouse a houslistky Jessicy
Lee). Z 8 filmových pøedstavení zvlášť zaujaly Zapomenuté transporty do Bìloruska za úèasti
režiséra Lukáše Pøibyla a dále snímky Poslední vlak a Zatemnìná demokracie. Významnou udá-
lostí se stala projekce unikátního filmového zpracování svìtoznámé dìtské knihy Hanin kuf-
øík spisovatelky Karen Levine. Ta se uskuteènila 9. prosince za úèasti Jiøího Bradyho z Kana-
dy, bratra Hany, a jeho dcery Lary. Film se natáèel na mnoha místech Èeské republiky a je
unikátní použitými filmovými technologiemi. Uskuteènilo se také 16 prezentací knih s tema-
tikou judaismu, antisemitismu èi šoa spojených s diskuzemi autory èi odborníky na danou
problematiku. Takto byly napøíklad pøedstaveny knihy vzpomínek pøeživších Eriky Bezdíè-
kové Moje dlouhé mlèení èi Ctirada Rybára Do pùlnoci èasu dost. Zvláštní pozornost si také zís-
kala prezentace knihy Michaela Kruppa Osmnáct století Izraele. Pokraèovaly 2 pøednáškové
cykly zapoèaté v roce 2009 (Blízký východ vèera a dnes; Cesty izraelské literatury) a 3 další byly
zahájeny (Židovská menšina v Èeskoslovensku v letech destalinizace a uvolnìní v intencích reform-
ního komunismu; cykly rabína Karola Sidona Praotci a pramatky lidu Izraele, zakladatelé židovské-
ho národa a Židovské svátky). Uskuteènilo se také 5 výstav uvedených vernisážemi.

Oblíbené byly také nedìlní poøady pro rodièe s dìtmi, které se konaly jednou mìsíènì,
a zúèastnilo se jich 144 osob. Pravidelnì tyto programy podporuje Nadaèní fond obìtem ho-
locaustu.

V prostorách pražského VKC se odehrálo také nìkolik konferencí, na kterých se muzeum
rùznými formami podílelo. Patøila k nim napøíklad. konference „Menšinová krajina vzpo-
mínání v evropském mìstì. Konkurenèní spoleènosti pamìti?“, jež se konala ve dnech 10.
a 11. èervna 2010 ve spolupráci ŽMP a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Brnìnská poboèka VKC nabídla veøejnosti v podveèerních hodinách 7 pøednáškových
cyklù rùzného charakteru, pøièemž v roce 2010 byly zapoèaty 3 brnìnského rabína Šlomo
Kuèery: Významné brnìnské židovské osobnosti; Židé, židovství a antisemitismus v èeské literatuøe
19. a 20. století a Tradièní témata ve svìtle pøírodních vìd. Dále se konaly poslechové poøady roz-
hlasové i hudební (rozhlasové hry L. Aškenazyho, poslechový cyklus Slavní židovští skladate-
lé Broadwaye a Hollywodu) byly promítány filmy (cyklus Zapomenuté transporty za úèasti reži-
séra L. Pøibyla, Krátká dlouhá cesta za úèasti F. Gála), uskuteènily se i nedìlní odpolední dílny
pro rodièe s dìtmi. V nabídce nechybìla divadelní pøedstavení (Ukradený mìsíc – divadlo Fei-
gele, Židovka aneb Žonglování se životem – divadlo Kufr), probìhly i knižní prezentace (Erika
Bezdíèková: Moje dlouhé mlèení, Ivan Klíma: Moje šílené století, Renata Laxová: Dopis Alexan-
drovi) a besedy (napø. Pavla Váòová: O židovské pøitažlivosti a židovské múze, Arnošt Goldflam
a Karol Efraim Sidon: My dva a…, Zuzana Prudilová: Tváøí v tváø – Vyprávìná historie šoa, Ja-
kub Mlynáø a Martin Šmok: Centrum vizuální historie Malach). Oblíbené byly též hudební
a hudebnì-literární vystoupení (m.j. Táòa Fischerová a Jana Rychterová – Ha-šamajim
me-alejnu, koncert v brnìnské synagoze Jana Škrdlíka a Šárky Bezperátové, vystoupení Ži-
dovské svátky v písních a tancích Taneèní skupina Rut Celkem 55 programù navštívilo 1582
návštìvníkù.
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Brnìnská poboèka VKC spolupracovala též na Benefièním koncertu Janáèkova kvarteta
v brnìnské synagoze, který se uskuteènil ve spolupráci s Židovskou obcí Brno 27. ledna
a spolupodílela se na otevøení Turistického a informaèního centra na Židovském høbitovì
v Brnì.

b) Koncerty ve Španìlské synagoze a další kulturní akce pro
veøejnost
ŽMP pøímo organizovalo nebo spolupracovalo na uspoøádání 7 hudebních veèerù ve Špa-
nìlské synagoze. 27. ledna byl ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze a profesorkou Zuza-
nou Rùžièkovou uspoøádán slavnostní veèer spojený s koncertem pøi pøíležitosti Meziná-
rodního dne památky obìtí holocaustu. Dne 9. února se konal ve spolupráci s Židovskou
obcí v Praze, Federací židovských obcí v ÈR, Velvyslanectvím státu Izrael a Ministerstvem
zahranièních vìcí ÈR slavnostní veèer s koncertem pøi pøíležitosti 20. výroèí obnovení diplo-
matických vztahù Èeské republiky se Státem Izrael. Dne 12. záøí uspoøádalo ŽMP koncert
pro Židovskou obec v Praze. Na koncertì vystoupil americký soubor The Hevreh Ensemble,
který zahrál autorské skladby Jeffa Adlera, jenž je jeho èlenem.

Židovské muzeum v Praze bylo partnerem mezinárodního hudebního festivalu Struny
podzimu pøi koncertì David Orlowsky Trio, který se ve Španìlské synagoze konal 7. øíjna.

ŽMP se souèasnì podílelo na již pátém roèníku koncertního projektu Svìtlo porozumìní
konzervativní židovské kongregace Bejt Praha a kostela Svatého ducha (12. øíjna). Záznam
koncertu byl vysílán Èeskou televizí a Èeským rozhlasem.

V rámci projektu kurátorky sbírky vizuálního umìní M. Sidenberg Cinegoga se ve Španìl-
ské synagoze uskuteènila 20. øíjna již druhá projekce. Tentokrát byl uveden klasický nìmý
snímek ze sovìtské produkce, který pod názvem Jevrejskoje sèastje (Židovské štìstí) natoèil
v roce 1925 režisér Alexander Granovsky. Restaurovaná a digitalizovaná kopie byla získána
z fondù National Center for Jewish Film pøi Brandeisovì univerzitì v USA. Film byl uveden
v premiéøe s originálním autorským doprovodem Miloše Orsona Štìdronì, který ke snímku
napsal novou hudbu na objednávku ŽMP.
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Z prezentace knihy Eriky Bezdíèkové Moje dlouhé mlèení.



Ojedinìlým poèinem byla spolupráce ŽMP s Komorním orchestrem BERG na uvedení ko-
morní verze oratoria Král David skladatele Arthura Honeggera ve Španìlské synagoze 6.
prosince.

Ve Španìlské synagoze dále i v roce 2010 probíhaly koncerty poøádané agenturami BM
Art, Pragoplakát a Opera Ars Magna. Kytarista Lubomír Brabec dokonèil v roce 2010 desátý
abonentní cyklus koncertù klasické hudby nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební
veèery ve Španìlské synagoze. Celkem se takto uskuteènilo 213 koncertù.
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Dr. Miloš Pojar bìhem svého vystoupení na slavnostním veèeru pøi
pøíležitosti 20. výroèí obnovení diplomatických stykù Èeské republiky
se Státem Izrael ve Španìlské synagoze.



12. Publikace
K výstavì A vypravuj synu svému pøipravili její kurátoøi M. Bušek a O. Èihák katalog, obsahu-
jící kromì rozsáhlé obrazové pøílohy také seznam hagad ve sbírkách ŽMP.

Jako každý rok vyšel odborný èasopis Judaica Bohemiae (roèník XLV), který je od roku 2009
vydáván opìt dvakrát roènì (v letech 1994–2008 byla publikace roèenkou). Èíslo 45 (2010) 1
pøineslo m.j. studii o protižidovských bouøích v Èechách roku 1866 z pera M. Frankla, pøí-
spìvek D. Shumskeho o obrazu a využití osobnosti pražského Maharala v literárních a vì-
deckých spisech pražských sionistù a sionistických historikù Jeruzalémské školy a podrob-
nou zprávu O. Sixtové, jež pøedstavila obsáhlý soubor hebraik a judaik ve Vìdecké knihovnì
v Olomouci. Èíslo 45 (2010) 2 bylo vìnováno Hanì Volavkové (1904 –1985), historièce umìní
a dlouholeté øeditelce Židovského muzea v Praze, jež se po 2. svìtové rozhodujícím zpùso-
bem zasloužila o uhájení jeho existence i další rozvoj. Uvedené èíslo Judaica Bohemiae publi-
kovalo první podrobnou biografii této významné osobnosti z pera M. Veselské. Význam-
ným pøíspìvkem k výzkumu dìjin židovské dobroèinnosti a formování židovské identity
v 19. století byla studie M. Niedhammer, vìnovaná nadaci dcery pražského velkoobchodní-
ka Simona Lämela, Elisy Herz z roku 1855, jejímž výsledkem byl vznik známé jeruzalémské
chlapecké školy, tzv. Lämelschule. Judaica Bohemiae byla již v roce 2008 zaøazena na Seznam
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ÈR a do prestižní vìdecké databá-
ze Web of Science (citaèní rejstøík Arts & Humanities Citation Index). Roku 2009 byla èasopis za-
øazen také do bibliografické a citaèní databáze spoleènosti Elsevier, Scopus. Na obsahu èaso-
pisu se pravidelnì podílejí vedle èeských i zahranièní pøispìvatelé.

Jako obvykle byly ke všem výstavám v Galerii Roberta Guttmanna vydány skládaèky se
základními informacemi. Prùbìžnì, podle aktuální potøeby, byly doplòovány již døíve pub-
likované knihy, zejména prùvodce, pracovní listy a letáèky.

ŽMP bylo také spolu s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy vydavate-
lem sborníku „Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenèní spoleèenství pamìti ve mìstì“
(ed. B. Soukupová), v nìmž byly shromáždìny pøíspìvky z konference „Menšinová krajina
vzpomínání v evropském mìstì. Konkurenèní spoleènosti pamìti?“ konané v èervnu 2010
ve VKC.
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Titulní stana katalogu k výstavì A vypravuj
synu svému.



13. Spolupráce s institucemi

a) Odborná spolupráce a zápùjèky
ŽMP tak jako v uplynulých letech spolupracovalo s èetnými domácími i zahranièními poli-
tickými, administrativními, kulturními, akademickými a vzdìlávacími institucemi. V rùz-
ných oblastech èinnosti se jednalo o 161 místních a 54 zahranièních subjektù.

Intenzívní byly zápùjèky sbírkových pøedmìtù do organizací na území ÈR. Jednalo se
pøedevším o zápùjèky pøedmìtù do jednotlivých židovských obcí pro liturgické úèely. Tra-
diènì 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. Konkrétnì se jednalo o zá-
pùjèky v rámci výstavních projektù Pod korouhví støíbrného lva (Národní zemìdìlské muze-
um v Praze), Královský sòatek (Muzeum hl. mìsta Prahy, Galerie hl. mìsta Prahy a Archiv hl.
mìsta Prahy), 100 let Domu umìní v Brnì (Dùm umìní v Brnì) a Židé na Žatecku (Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci).

Pokraèovaly významné zápùjèky do zahranièí, a to 5 obrazù od Ludwiga Bluma do Beth
Hatefutsoth v Tel Avivu a 9 sbírkových pøedmìtù do Židovského muzea v Berlínì, z èehož 8
bylo zapùjèeno v rámci výstavy Kosher & Co. Pokraèovaly také zápùjèky originálù dìtských
kreseb z Terezína pro United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu stejnì
jako intenzivní spolupráce s Czech Memorial Scrolls Trust v Londýnì. Významná byla rov-
nìž spolupráce s University of New Mexico Art Museum v Albuquerque na pøípravì výsta-
vy díla Friedl Dicker Brandejs a dìtských kreseb.

ŽMP poskytlo i v roce 2010 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
6 studentù restaurování z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Støední prùmyslo-
vé školy grafické v Praze a ze Støední umìlecko-prùmyslové školy v Turnovì. Na odborných
pracovištích sbírkového oddìlení ŽMP své praxe absolvovaly také tøi studentky Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy (hebraistika, etnologie) a 1 student Vyšší odborné školy infor-
maèních studií v Praze. Uskuteènily se též 2 exkurze ze specializovaných škol. Pracovníci
sbírkového oddìlení se dále podíleli na oponentuøe závìreèných èi bakaláøských prací Školy
muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií Èeské republiky, Vyšší odborné školy infor-
maèních studií v Praze, Filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavì a Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy. Odborní pracovníci ŽMP dále osobnì èi písemnì poskytovali informace
a konzultace nezbytné pro èinnost dalších institucí, odborníkù rùzných oborù, obnovu pa-
mátkových objektù a pøípravu expozic na rùzných místech Èeské republiky.

b) Úèast na dalších projektech
ŽMP se v roce 2010 úèastnilo nìkolika festivalù a akcí, poøádaných jinými institucemi. Vedle
úspìšného zapojení do akcí Ledová Praha, Dnù evropského dìdictví a Festivalu muzejních
nocí 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 11. dubna. Den pa-
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mátky obìtí holokaustu a pøedcházení zloèinùm proti lidskosti byl pøipomenut zvláštním
veèerem ve Španìlské synagoze.

ŽMP spolupracovalo s Nadaèním fondem obìtí holocaustu a Èeskou unií židovské mlá-
deže na jimi iniciovaných projektech k uctìní Židù zavraždìných za druhé svìtové války.
Obdobnì se ŽMP ve spolupráci s Terezínskou iniciativou podílelo na pøednáškách a bese-
dách na základních a støedních školách v rámci projektu Mezinárodního køesťanského vel-
vyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Centra vzdìlávání a dialogu.

Pracovníci ŽMP, pøedevším L. Pavlát, ale též M. Frankl, J. Šplíchalová a M. Jelínek setrva-
le spolupracovali se sdìlovacími prostøedky, zejména co se týèe tematiky šoa, extremismu
a antisemitismu.

V roce 2010 šestým rokem pokraèoval projekt péèe o židovské kulturní dìdictví prostøed-
nictvím Federace židovských obcí v Èeské republice, který ŽMP od jeho poèátku plnì finan-
cuje. Projekt, jenž je vymezen obsahem hlavní èinnosti muzea, opìt podstatnì stimuloval
kulturní, vzdìlávací, publikaèní a náboženské aktivity organizací sdružených ve Federaci
židovských obcí. Podpoøil koordinaèní èinnost jejích ústøedních orgánù, napomohl údržbì
a technickému zhodnocení majetku židovských obcí a pøispìl též k propagaci èinnosti židov-
ské pospolitosti v Èeské republice i zahranièí.
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14. Údržba a rekonstrukce
Provozní odbor ŽMP v roce 2010 zabezpeèoval odbornou správu 13 objektù nebo jejich èástí,
které má muzeum pronajaty ke své èinnosti od Židovské obce v Praze, a dále depozitáøù kni-
hovny muzea v pronajatém objektu v Praze 4. Provádìné èinnosti zahrnovaly opravy a re-
konstrukce stavebních a technologických èástí staveb, úklid a údržbu objektù, údržbu a roz-
voj integrovaného zabezpeèovacího systému, péèi o zeleò na židovských høbitovech a pøed
Maiselovou synagogou, zajištìní povinností v oblasti požární ochrany a bezpeènosti a ochra-
ny zdraví pracujících, zajištìní podnájmu prostor v synagogách a podnájmu tržních míst.
Provozní odbor též spolupracoval na zajištìní provozu výpoèetní techniky formou outsour-
cingu.

Z konkrétních èinností tøeba zmínit pøedevším opravu fasády synagogy v Golèovì Jení-
kovì vèetnì souvisejících stavebních úprav, nového oplocení, opravy støechy, dveøí a hydro-
izolaèních opatøení. Opravy a oèištìní se doèkaly pomník pøed Maiselovou synagogou a chr-
lièe na této památce. Byla též opravena èást zdi Starého židovského høbitova pøed vstupem
do Pinkasovy synagogy stejnì jako byl opraven pilíø u vchodu do nádvoøí Pinkasovy syna-
gogy. Dále byly provedeny malíøské práce ve všech návštìvnických prostorách muzea a dle
potøeby i v jiných èástech objektù.

Byly rovnìž provedeny veškeré pøedepsané revize a kontroly systémù technického zaøí-
zení budov, elektrických zaøízení, zabezpeèovacích a protipožárních systémù.

Na základì analýzy cen byl zmìnìn dodavatel elektrické energie pro objekty ŽMP. Po po-
souzení aktuálního stavu jednotlivých komponent integrovaného zabezpeèovacího systému
byla rovnìž zpracována studie o strategické koncepci a výhledu zabezpeèovacích systémù
v ŽMP.

V oblasti BOZP a PO byl proveden vnitøní audit, na jehož základì byly doplnìny a aktua-
lizovány pøíslušné dokumenty ŽMP. Uskuteènil se cvièný požární poplach vèetnì ukázky
použití hasicích pøístrojù, byla provedena kontrola funkènosti únikových východù a od-
zkoušeny poplachové sirény a požární vodovody.
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15. Investice
ŽMP v roce 2010 investovalo témìø výhradnì do nezbytných akcí provozního charakteru. Za
nejvýznamnìjší investice v oblasti stavební lze považovat práce na synagoze v Golèovì Jení-
kovì. Došlo též k úpravì øídicího systému mìøení a regulace v administrativních budovách
a byly instalovány nové digitální záznamové jednotky pro zpracování a záznam videosigná-
lu z kamer v objektech U Staré školy a Španìlské synagogy.

Investice v oblasti výpoèetní a informaèní techniky mimo jiné zahrnovaly nákup nového
serveru pro doménu na lokální síti (operaèní systém Win Server 2008 s Active Direktory)
a rovnìž nákup nového e-mail serveru. Byl dokonèen pøechod na VoIP telefonii. Bylo zakou-
peno diskové pole Thecus N7700 pøipojené ke katalogizaènímu serveru s programem Col-
lective Access. Velikost diskového pole èiní 7TB. Server s programem Collective Access byl
pøepojen na samostatný záložní zdroj. Hlavní budova ŽMP byla dále napojena na nový typ
internetového pøipojení SHDSL o rychlosti 8/8. Internetová linka SHDSL 2/2 ve Smíchovské
synagoze byla povýšena na 4/4. Pro zajištìní vyšší bezpeènosti výpoèetní techniky bylo vy-
dáno nìkolik smìrnic a opatøení øeditele a byl proveden rozbor bezpeènostní situace IT vèet-
nì interního a externího penetraèního testování.
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16. Granty a dary
ŽMP v roce 2010 podalo 27 žádostí o grant. Z tohoto poètu bylo 8 žádostí vyøízeno kladnì a 9
bylo zamítnuto. Deset grantových žádostí podaných v roce 2010 je stále v jednání, rozhodnu-
tí padne v roce 2011. V roce 2010 byly také vyøízeny nìkteré ze žádostí o grantovou podporu,
které byly podány již v roce 2009. Šest tìchto žádostí bylo vyøízeno kladnì, jedna podpoøena
nebyla. Významnou podporu ŽMP zaznamenalo pøedevším ze strany Ministerstva školství,
mládeže a tìlovýchovy ÈR, jež v rámci programu OPVK udìlilo na dlouhodobý projekt pro
tvorbu online výukových materiálù k dìjinám Židù ve 20. století grant ve výši 14 309 188 Kè.
MŠMT dále udìlilo grant ve výši 190 000 Kè na projekt muzejního Vzdìlávacího a kulturního
centra Semináøe pro uèitele. Grantová agentura Èeské republiky podpoøila èástkou 2 334 000
Kè tøíletý projekt Budování státu bez antisemitismu? Antisemitismus v èeských zemích a na Sloven-
sku, 1917-1923, jehož cílem je komparativním zpùsobem postihnout vývoj a formy antisemi-
tismu na uvedeném území v dobì kolem vzniku Èeskoslovenské republiky. Nadaèní fond
obìtem holocaustu podpoøil v roce 2010 realizaci výstavy Od té doby vìøím na osud… Trans-
porty protektorátních Židù do Bìloruska v letech 1941-1942, restaurování tumby Š. J. L. Rapopor-
ta na Židovském høbitovì ve Fibichovì ulici a Nedìlní dílny VKC. Tento projekt se tìší ze stra-
ny NFOH dlouhodobé podpoøe, grant na jeho realizaci byl poskytnut také pro rok 2011.

Ze zahranièních pøispìvatelù nutno zmínit pøedevším Dutch Jewish Humanitarian Fund
a The Rothschild Foundation Europe, jež poskytla grant k dlouhodobému projektu již v roce
2009. ŽMP byly v roce 2010 udìleny granty v celkové výši 17 312 188 Kè a 8 000 EUR, na úèet
byla pøipsána grantová podpora ve výši 1 824 209 Kè a do konce pololetí 2011 oèekáváme do-
platek za rok 2010 ve výši 1.125.507,- Kè.

Židovské muzeum v Praze se rovnìž jako spoluøešitel podílí na projektech jiných institucí
(Severoèeské muzeum v Liberci, Masarykova univerzita v Brnì). V rámci tìchto projektù zís-
kalo z udìlených grantù podporu ve výši 985 754 Kè.

ŽMP též bylo partnerem ICEJ – Mezinárodního køesťanského velvyslanectví Jeruzalém –
na grantovém projektu Centra vzdìláváni a dialogu, v jehož rámci obdrželo za svou èinnost
193 235 Kè.

Významný dar ve výši 8 000 000 Kè na podporu projektu Aleše Veselého Tøi brány v Pinka-
sovì ulièce, který má být realizován do konce roku 2011, poskytl Židovskému muzeu v Pra-
ze Magistrát hlavního mìsta Prahy. Drobní dárci umožnili realizaci projektu Cinegoga.
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17. Informace o hospodaøení
Nadále patrná ekonomická stagnace se v ŽMP projevila dále klesajícími tržbami ze vstupné-
ho, které oproti roku 2009 poklesly o 4,58 %. V absolutní èástce se jednalo o 6 536 200 Kè.
V porovnání s pøedchozím obdobím – meziroèním srovnáním let 2009 a 2008 – to nicménì
pøedstavovalo menší, polovièní pokles tržeb ze vstupného. Nižší návštìvnost s sebou záko-
nitì pøinesla také nižší ostatní výnosy. Zde pokles èinil pøibližnì 50 % (1 126 500 Kè). Rozho-
dující roli pøitom však sehrály výraznì nižší úroky z bìžného úètu a termínovaných vkladù.
V muzeu rovnìž poklesly tržby z pronájmù, a to o 676 500,-Kè, tedy o 9,62 %. Pokles tržeb
z pronájmù byl zpùsoben tím, že muzeum odstoupilo od smlouvy o nájmu obchodních pros-
tor v Maiselovì 15, když dosavadní podnájemce uzavøel nájemní smlouvu pøímo se správ-
cem nemovitosti, Matana a.s. V souvislosti s poklesem návštìvnosti a pøedevším zmìnou
struktury návštìvníkù, resp. jejich koupìschopnosti, došlo i k poklesu prodeje zboží, a to
o 432 300 Kè, což pøedstavuje 23,67 % oproti roku 2009. Pokles tržeb z ostatních služeb èinil
53 300 Kè, tedy 1,98 %.

Jisté zvýšení pøíjmù zaznamenaly pøijaté dary a dotace ve výši 8 368 900 Kè. Z této položky
je ale tøeba vyjmout 8 000 000,- Kè, které muzeum obdrželo na realizaci projektu prof. Aleše
Veselého „Tøi brány“. Vzhledem k tomu, že se muzeu nepodaøilo s autorem uzavøít smlou-
vu o zpùsobu realizace díla v návaznosti na Memorandum podepsané všemi tøemi stranami,
byl dar MHMP dne 15. 4. 2011 v plné výši vrácen. Takže fakticky došlo k navýšení pøíjmù
z dotací a darù o 368 900,- Kè.

V souhrnu roèní pøíjmy ŽMP (bez vráceného daru MHMP) byly v roce 2010 oproti roku
2009 nižší o 5,33 % (8 456 600 Kè).

Vzhledem k tomu, že muzeum již v prùbìhu roku reagovalo na pokraèující nepøíznivý
vývoj tržeb, podaøilo se snížit celkové náklady muzea oproti roku 2009 o 6 083 500 Kè, a to
i pøes témìø 17% nárùst nákladù na energie. Velmi významnì se podaøilo snížit náklady na
materiál (12,9%), opravy a údržbu (25,9 %) a reprezentaci (58,5 %),

Díky uskuteènìným personálním opatøením se dále ve srovnání s rokem 2009 podaøilo
snížit i mzdové výdaje, a to o 1 124 000 Kè, tedy o 2,89 %.

V duchu podepsané smlouvy byla také muzeu poskytnuta sleva na nájemném od Židov-
ské obce v Praze 2 milióny Kè.

Cenou za omezení nákladù bylo ovšem i nezbytné omezení nìkterých aktivit muzea.

V porovnání pøíjmù, bez vráceného daru MHMP (150 107 400 Kè) a výdajù (129 391 500
Kè) skonèil rok 2010 pro ŽMP úspìšnì. Po zpracování daòového pøiznání dosáhlo Židovské
muzeum v Praze hrubého zisku ve výši 20 715 897 Kè a po odpoètu danì ve výši 4 040 820 Kè
dosáhlo muzeum èistého zisku ve výši 16 675 077 Kè (vše bez vráceného daru MHMP ve výši
8 000 000 Kè).

V Praze 12. kvìtna 2011 Leo Pavlát
øeditel
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Plnìní rozpoètu Židovského muzea v Praze
v roce 2010 (v tis. Kè)

Zdroje pøíjmù Židovského muzea v Praze
(2010)

90,6% - Vstupné

4,2% - Nájem

0,9% - Prodej upomínk.

pøedmìtù

1,8% - Ost. služby

6,7% - Dary a dotace

0,7% - Výnosy ostatní

Výdaje Židovského muzea v Praze
(2010) 3,1% - Energie, voda, plyn

1,5% - Opravy

28,4% - Nájem

27,6% - Mzdové náklady

9,6 %- Soc. a zdrav.

pojištìní
1,1% - Zákonné sociální

náklady
0,1% - Poskytnuté dary

5,4% - Odpisy

1,7% - Pojistné

9,8% - Služby

3,5% - Ostatní náklady

0,3% - Nákup knih

0,1% - Nákup sbírkových

pøedmìtù
2,5% - Investice

2,2% - Materiál

3,0% - Daò z pøíjmu



Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kè)
k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010

VÝNOSY 158 563 158 107

Tržby za zboží a služby 11 554 10 391

Tržby ze vstupného 142 561 136 025

Dary a dotace 2 207 9 912

Zúètování rezerv 0 0

Ostatní výnosy 2 241 1 779

PROVOZNÍ NÁKLADY 135 475 129 390

Náklady na uskuteènìné tržby 68 529 64 303

Osobní náklady 55 683 54 957

Odpisy 7 972 7 458

Ostatní provozní náklady a rezervy 3 291 2 672

DAÒ Z PØÍJMU 4 669 4 041

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK 18 419 24 676
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Rozvaha (v tis. Kè)
k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010

STÁLÁ AKTIVA 103 927 100 155

Nehmotný investièní majetek 863 570

Hmotný investièní majetek 103 064 99 585

Finanèní investice 0 0

OBÌŽNÁ AKTIVA 183 381 195 205

Zásoby 8 153 8 143

Pohledávky 13 730 8 890

Finanèní majetek 160 383 176 724

OSTATNÍ AKTIVA 1 115 1 448

AKTIVA CELKEM 287 308 295 360

VLASTNÍ ZDROJE 274 462 283 046

Fondy 256 043 258 370

Hospodáøský výsledek bìžného
úèetního období 18 419 24 676

CIZÍ ZDROJE 12 846 12 314

Krátkodobé závazky 12 701 11 416

Rezervy 0 0

OSTATNÍ PASIVA 145 898

PASIVA CELKEM 287 308 295 360
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Struktura zamìstnancù
Židovského muzea v Praze

Židovské muzeum v Praze mìlo v roce 2010 v prùmìru 123 zamìstnancù.

K 31. 12. 2010 byl stav zamìstnancù ve fyzických osobách 122.

Øeditel muzea 1

Vìdeètí a odborní muzejní pracovníci vèetnì restaurátorù 39

Pracovníci pro vzdìlávací a kulturní èinnost 5

Pracovníci pro zajištìní provozu, oprav, rekonstrukcí a správy
budov a høbitovù 6

Pracovníci zajišťující publicitu a výstavy 4

Pracovníci rezervaèního centra 3

Administrativní pracovnice 4

Ekonomiètí a provozní pracovníci vèetnì pokladních v expozicích 12

Ostraha objektù a kustodi 48

Prùmìrná mzda v Židovském muzeu v Praze v roce 2010 èinila 22.875,- Kè.
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Opravy a rekonstrukce objektù (v tis. Kè)
Objekt 1995–2010

Španìlská synagoga 34 064

Administrativní budova Jáchymova 3 215

Maiselova synagoga 18 396

Pinkasova synagoga 11 670

Obøadní síò 2 149

Klausová synagoga 6 722

Depozitáø textilu 3 981

Nové administrativní budovy 96 376

Vzdìlávací a kulturní centrum 661

Smíchovská synagoga 72 748

Synagoga Brandýs 855

Depozitáø knih Spoøilov 152

Židovský høbitov Fibichova, Praha 3 11 762

Starý židovský høbitov 8 670

Celkem 271 421
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