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I. ÚVOD
Hlavní sídlo organizace: Na Hrádku 464 (Tvrz), 250 88 Čelákovice, tel. 326991556, tel./fax 326991192
E-mail: cmm@volny, webové stránky: www.muzeum-celakovice.com, datová schránka: 6ack5yg
Odborná pracoviště muzea: archeologické, historické, přírodovědné
V hlavním sídle: ředitelství, stálé expozice – přírodovědná, archeologická, historická, výstavní síň, odborná
pracoviště, depozitáře – Sbírka Městského muzea v Čelákovicích
Pobočka s Archeologickým pracovištěm: Rybářská 156, 250 88 Čelákovice, tel. 326994719. V objektu
odborné pracoviště, laboratoře, depozitáře – Archeologická sbírka Městského muzea v Čelákovicích, část
Sbírky Městského muzea v Čelákovicích.
Expozice Čelákovické košíkářství: Kostelní 22, 250 88 Čelákovice.
Ředitel: Mgr. David Eisner
Zřizovatel: Město Čelákovice
IČO: 00175722
Muzeum je od roku 1991 příspěvkovou organizací města Čelákovic s územní působností převážně ve
střední části okresu Praha-východ. Jeho činnost vyplývá ze zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „muzejní zákon“), z něho vycházející zřizovací
listiny a z dalších platných předpisů, zejména ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ze
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Podle platné zřizovací listiny schválené po delších přípravách Zastupitelstvem Města Čelákovic dne 1.
10. 2012 je hlavním předmětem činnosti muzea zajištění následujících činností:
a) činnost muzea podle § 2 odst. 3 muzejního zákona a poskytování standardizovaných veřejných
služeb ve smyslu ust. § 2 odst. 7 a § 10a muzejního zákona, zejména:
- získávání a shromažďování přírodnin a lidských výtvorů pro vědecké a studijní účely,
- zkoumání prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány,
- vytváření sbírek vybraných přírodnin a lidských výtvorů, jejich trvalé uchovávání, evidování a
odborné zpracovávání,
- umožnění způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu k využívání sbírek vybraných
přírodnin a lidských výtvorů poskytováním vybraných veřejných služeb,
b) poskytování dalších veřejných služeb ve smyslu § 2 odst. 4 muzejního zákona, které slouží
k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti,
c) záchranný archeologický výzkum podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), v rozsahu povolení Ministerstva
kultury ČR ze dne 24. 4. 1995 a Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických
výzkumů na základě § 21 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších
předpisů, uzavřené dne 26. 10. 1999 mezi Akademií věd ČR a Městským muzeem v Čelákovicích,
d) informační centrum.
Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel muzea, povolené zřizovatelem k tomu, aby mohlo
lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, jsou tyto:
a) pronájem svěřeného a ostatního majetku v mezích stanovených v Příloze č. 1 zřizovací listiny a
smlouvě o užívání nemovitého majetku, včetně pronájmu za účelem konání svatebních obřadů,
b) hostinská činnost.
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Muzeum spravuje dvě sbírky evidované v Centrální evidenci sbírek při Ministerstvu kultury ČR (dále
jen „CES“): Archeologickou sbírku Městského muzea v Čelákovicích a Sbírku Městského muzea v
Čelákovicích, která se dělí na historickou a přírodovědnou podsbírku.
Muzeum působí rovněž jako oprávněná archeologická organizace ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a pokrývá svou činností stanovený region na základě
povolení k provádění archeologických výzkumů od Ministerstva kultury ČR ze dne 26. 4. 1995 a dohody o
rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů z října 1999 uzavřené s Akademií věd ČR.
Organizace je oprávněna provádět archeologické výzkumy na území následujících obcí: Brandýs n. L. –
Stará Boleslav (Stará Boleslav), Čelákovice, Dehtáry, Dobročovice, Doubek, Hlavenec, Horoušany, Jirny,
Káraný, Kostelní Hlavno, Kozovazy, Květnice, Lázně Toušeň, Mochov, Mstětice, Nehvizdy, Nový Vestec,
Sedlčánky, Sibřina, Sluštice, Stupice, Svémyslice, Šestajovice, Škvorec, Třebohostice, Úvaly, Vyšehořovice,
Záluží, Zápy, Zeleneč, Zlatá, Kochánky, Mečeříž, Otradovice, Podbrahy, Předměřice n. J., Skorkov, Sojovice,
Sudovo Hlavno, Tuřice, Bříství, Lysá nad Labem (Byšičky), Dvorce, Přerov n. L., Semice, Stará Lysá, Starý
Vestec, Vykáň. Stát takto na příspěvkovou organizaci delegoval oprávnění k provádění archeologických
výzkumů v daném rozsahu, ale protože se tak v období 1990 až 2012 (do 30. 9.) dělo bez souhlasu
zřizovatele, vzniklo podhoubí pro konfliktní situace mezi zřizovatelem a jím zřízenou příspěvkovou
organizací.
V roce 2012 probíhala různá šetření z předchozího roku a z různých stran byly prostřednictvím
podnětů iniciovány další kontroly či šetření, především se však uskutečnila kontrola dodržování muzejního
zákona ze strany Ministerstva kultury České republiky. Protokol o výsledku kontroly z 30. 10. 2012
v závěrečných zjištěních (s. 14) uvedl následující výčet porušení muzejního zákona:

1. „Muzeum nevede systematickou evidenci sbírkových předmětů, když nemůže doložit ke všem
sbírkovým předmětům autentizované evidenční záznamy vedené na katalogizačních listech
nebo v inventárních knihách. Tím poškozuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) muzejního zákona
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 275/2000 Sb.
2. Mnohé z existujících evidenčních záznamů v systematické evidenci vedené na katalogizačních
listech neobsahují údaje podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) bod 1 (chybí popis sbírkového
předmětu, identifikační znaky, které by umožnily ztotožnění sbírkového předmětu podle
evidenčního záznamu a jeho odlišení od jiných, podobných sbírkových předmětů z téže
lokality, téhož výzkumu a téhož objektu).
3. Některé evidenční záznamy v systematické evidenci vedené na katalogizačních listech jsou
vedeny pro více sbírkových předmětů, čímž muzeum porušuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. d)
muzejního zákona ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 275/2000 Sb.
4. Muzeum neprovádí každoroční inventarizaci sbírkových předmětů v souladu s ustanovením §
12 odst. 1 muzejního zákona, když v důsledku porušování muzejního zákona popsaného
v bodech 1 a 2 nemůže ověřovat soulad evidenčních záznamů jednotlivých sbírkových
předmětů se skutečným stavem, protože obsah evidenčních záznamů k mnoha sbírkovým
předmětům pocházejícím z jedné lokality, z jednoho výzkumu a z jednoho objektu, je zcela
shodný. Tím porušuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) muzejního zákona.
5. V muzeu jsou uloženy sbírkové předměty pod volně přístupným přístřeškem na dvoře objektu
čp. 156 v Rybářské ulici v Čelákovicích, nezabezpečené proti krádežím a vystavené
povětrnostním vlivům. Tím muzeum porušuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) muzejního
zákona.“
Protokol z 30. 10. 2012 dále na s. 13 uvedl, že „muzeum provádí mimořádně intenzivní akviziční
činnost“. „Sbírky muzea se tak počtem sbírkových předmětů řadí k nejpočetnějším sbírkám svého druhu
v českých, moravských a slezských muzeích, včetně těch největších muzeí, kde se rovněž provádějí
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archeologické výzkumy a jsou tam mnohem početnější archeologická pracoviště, což je dáno právě
ortodoxním zařazováním všech fragmentů do sbírky jako samostatných sbírkových předmětů. Tím ovšem
narůstá administrativní zátěž při zhotovování autentizovaných evidenčních záznamů, byť se ve většině
případů jedná o bezobsažné – a tedy vlastně zbytečné – záznamy typu ‚nádoba, zlomek‘, ‚os‘ apod.
Výsledkem je situace, kdy v muzeu jsou sice shromažďovány cenné hmotné doklady s velkým
potenciálem vypovídat o přírodě, prehistorii a historii, ale praktikovaný způsob tvorby sbírek
muzejní povahy a způsob jejich odborné správy (evidence, inventarizace) není zárukou, že
tento potenciál lze dlouhodobě uchovat a optimálně využívat. Praktikovaný způsob neúměrně
zatěžuje zaměstnance - a je v rozporu se zákonem.“
Závěry ministerské kontroly musí ovlivnit budoucí směřování muzea ve prospěch užší spolupráce
s veřejností. S tímto záměrem vznikl v roce 2012 Návrh střednědobé koncepce rozvoje Městského muzea v
Čelákovicích na období 2013-2019 s výhledem do roku 2023.1

1

http://muzeum-celakovice.com/NavrhStrednedobeRozvojoveKoncepceMMvC2012-2017.pdf [cit. 2013-01-27]
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II. NÁVŠTĚVNOST A KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Médiím byly poskytovány informace o činnosti muzea a o připravovaných akcích. Na webových
stránkách muzea, v kulturním kalendáři Města Čelákovice a v dalších informačních zdrojích byl zveřejňován
a průběžně aktualizován kulturní kalendář muzea.
Muzeum v roce 2012 uskutečnilo samo či ve spolupráci s dalšími subjekty 20 výstav (včetně dvou
zahájených již v roce 2011), 9 vernisáží výstav a 1 derniéru, 12 koncertů, 1 recitační vystoupení, 15
přednášek či besed. Dalšími akcemi byly výtvarné dílny Městského domu dětí a mládeže. Během IV.
čelákovické muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti 2012“ 23. 6. 2011 se v prostorách muzea
uskutečnilo 8 divadelních her, ostatní akce 23. 6. 2012 probíhaly v nejbližším okolí muzea. Představení pro
děti se odehrála i během Pouťových slavností v Čelákovicích 18. 8. 2012, organizovaných Spolkem přátel
čelákovického muzea (dále jen „SPČM“), kdy další akce probíhaly i mimo areál muzea.
V průběhu roku 2012 byla realizována řada akcí pro předškolní a školní mládež, a také pro seniory.
Z nich nejvýznamnější byly školní programy v souvislosti s Výstavou k 50. výročí Mykologického kroužku
Čelákovice, s výstavou Zajímavý svět vodního hmyzu a s vánoční výstavou Štědrej večer nastal aneb od
Ondřeje po Tři krále. Pracovníci archeologického oddělení připravili seminář pro nevidomé a slabozraké
žáky z Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze. Muzeum se podílelo na
zajištění besed v obou základních školách v Čelákovicích k výročí osvobození (1945) a vzniku (1918)
Československa (4. 5. 2012, 24. 10. 2012) a v souvislosti s pietním programem k uctění památky letce
škpt. Aloise Vašátka ve Vašátkově ulici 23. 6. 2012 (projev u rodného domu letce, moderování besedy v
sídle ZUŠ), s projevem k uctění památky Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka 2. 6. 2012 v Nehvizdech a 28. 10.
2012 k výročí vzniku ČSR. Dále muzeum participovalo na vyšehořovických (8. 9. 2012, komentovaná
prohlídka, výstava fotografií) a škvoreckých (22. 9. 2012, komentovaná prohlídka) slavnostech.
Na půdě muzea byli slavnostně vyřazeni absolventi Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště TOS Čelákovice, s. r. o., a absolventi Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy MILLS, s. r.
o., a rozloučili se tu i žáci devátých ročníků Základní školy Čelákovice, Kostelní 457. Během roku 2012
v muzeu proběhlo 10 svatebních obřadů.
Počet prodaných vstupenek v roce 2012 dosáhl úrovně 2.137 ks (2011: 1.865 ks), vybrané vstupné
činilo 29.440 (2011: 26.345,- Kč). Místním školám byl v rámci školní výuky umožněn vstup zdarma, pokud
však nebyl obohacen doprovodným muzejním programem. Vstup zdarma byl návštěvníkům taktéž umožněn
během IV. čelákovické muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti 2012, zahájení adventu, Mezinárodního
dne muzeí a při vernisážích výstav.

Výstavy a vernisáže
1. Výstavní síň: 19. 11. 2011 – 8. 1. 2012 muzeum hostilo výstavu Sto let našeho skautingu, která
proběhla ve spolupráci s Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem Čelákovice. Výstava
využila i sbírkového fondu muzea.
2. Výstavní síň: 21. 1. – 19. 2. 2012 se uskutečnila výstava fotografií Michala Příhody Uganda v obrazech,
ve spolupráci s Bwindi Orphans, o. s., neziskovou organizací zaměřenou na pomoc dětem v Ugandě, s
vernisáží 21. 1. 2012 od 10.00, která zahrnovala projevy představitelek neziskové organizace, hudební
vystoupení žáků Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice (dále jen „ZUŠ“), ochutnávky
ugandské kávy, čaje, buráků a prodej výrobků ugandského venkova. Brněnský fotograf Michal Příhoda
vytvořil vystavované fotografie jako jeden z dobrovolníků neziskové organizace. Doprovodným
programem výstavy byly přednášky, respektive školní programy Kateřiny Andrlové, zakladatelky Bwindi
Orphans, o. s., s názvem „Uganda, její příroda a lidé“, které se konaly 25. 1. 2012.
3. Výstavní síň: 3. 3. 2012 - 17. 3. 2012 se uskutečnila výstava Městského domu dětí a mládeže
Čelákovice (dále jen „MDDM“) Řemesla Polabí V. Během vernisáže, která proběhla 3. 3. 2012, byla
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vyhodnocena výtvarná soutěž a o hudební doprovod se postarali žáci ZUŠ. Své práce do soutěže a na
výstavu zapůjčili účastníci kurzů a kroužků několika domů dětí a mládeže Středočeského kraje, dalších
organizací a jednotlivců (děti, mládež a dospělí). Na výstavě byly v hojném počtu prezentovány i práce
čelákovických výtvarníků. Soutěž i výstava měly společný motiv „Stromy kolem nás“, který se promítal
do vlastní tvorby. Doprovodným programem výstavy se staly výtvarné dílny:
a)
b)
c)
d)

3. 3. 2012 - Tkaní, plstění, kramplování, předení (Atelier 6tej smysl)
4. 3. 2012 - Drátování, šperky, korálkování, zdobení perníčků (MDDM, Botanicus, s. r. o.)
10. 3. 2012 - Tiffani vitráže - skleněné drobnosti (Výtvarná dílna Labyrint)
11. 3. 2012 - Quilling - dekorace ze stáčených papírových proužků, zdobení perníku (Městský
dům dětí a mládeže v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi)
e) 17. 3. 2012 - Floristika - drobná velikonoční dekorace a dekupáž - ubrouskování (Shaman-ka, o.
s., MDDM)
f) 10. 3. 2012 – dopolední program pro nejmenší výtvarníky s rodiči - Papírový stromek (Mateřské
centrum Čelákovice)
4. Výstavní síň: 24. 3. 2012 - 15. 4. 2012 proběhla Výstava modelů lodí, ve spolupráci s modelářskými
kluby, bez vernisáže, ale s komentovanou prohlídkou 31. 3. 2012.
5. Výstavní síň: 21. 4. 2012 - 13. 5. 2012 přišla na řadu výstava velkoformátových fotografií Jana Williama
Drnka Panoramata. Během vernisáže s úvodním slovem Stanislava Pokorného, prezidenta Asociace
profesionálních fotografů a člena Federation of European Professional Photographers (FEP), se
uskutečnilo hudební vystoupení Elišky Těžké (příčná flétna).
6. Výstavní síň: 19. 5. 2012 - 23. 9. 2012 (prodloužený termín) se uskutečnila výstava ZUŠ Malý salon Letem českým světem, s vernisáží 19. 5. 2011 v Síni Jana Zacha. Kulturní program vernisáže připravili
učitelé a žáci ZUŠ. Několik vystavených předmětů pocházelo ze sbírkového fondu muzea.
7. Výstavní síň: 6. 10. 2012 - 28. 10. 2012 byla realizována výstava Podzim na obrazech Daniela
Krejbicha. Na vernisáži 6. 10. 2012 promluvil autor obrazů a hudebně vystoupili žáci ZUŠ.
8. Výstavní síň: 3. 11. 2012 – 25. 11. 2012 muzeum hostilo výstavu Vladimír Brunton - Fotografie na
japonském papíře a plátně. Hudební část programu vernisáže 3. 11. 2012 v Síni Jana Zacha zajistili žáci
ZUŠ a projev pronesl Ing. Jan Stěnička, který se dne 15. 11. 2012 ujal vedení komentované prohlídky k
výstavě.
9. Výstavní síň: 1. 12. 2012 – 20. 1. 2013 Výstava obrazů a fotografií Jarmily Šmerhové a stříbrných
šperků Marcely Novákové s vernisáží na adventní sobotu 1. 12. 2012, během které hudebně vystoupili
žáci ZUŠ.
10. Vstupní síň: 26. 11. 2011 – 31. 1. 2012 se uskutečnila výstava obrazů Jaroslava Mokrého Krajiny
z blízka i z dálky.
11. Vstupní síň: v březnu 2012 proběhla Výstava k 70. výročí založení Divadelního souboru J. K. Tyl
Čelákovice, ve spolupráci s DS J. K. Tyl Čelákovice, která byla dne 1. 4. 2012 ukončena derniérou.
12. Vstupní síň: v dubnu a květnu 2012 byla realizována Výstava k 50. výročí Mykologického kroužku
Čelákovice, s vernisáží 7. 4. 2012, ve spolupráci s Mykologickým kroužkem Čelákovice. Výstavu
doplňovala Přednáška Ing. Jiřího Bajera o léčivých houbách 25. 4. 2012. Školního programu k této
výstavě se účastnilo 237 žáků, včetně pedagogického dozoru.
13. Vstupní síň: v červnu 2012 bylo připomenuto 70. Výročí úmrtí slavného válečného letce výstavou ze
sbírek muzea: Po stopách letce Aloise Vašátka.
14. Vstupní síň: 3. 7. 2012 – 31. 7. 2012 přišla řada na výstavu Raci, krabi, listonozi a jiní korýši.
15. Vstupní síň: 3. 8. 2012 - 30. 8. 2012 proběhla výstava Co v Tescu nekoupíte. Cílem výstavy byla
popularizace záchranného archeologického výzkumu realizovaného v roce 2011, který muzeum
provedlo na ploše dnešního obchodního domu Tesco v Čelákovicích.
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16. Vstupní síň: 4. 9. 2012 – 30. 9. 2012 výstava Miroslav Krejča: svět klaunů, divadla a pohádek, vernisáž
a zábavné odpoledne především pro děti se uskutečnily 8. 9. 2012.
17. Vstupní síň: 2. 10. 2012 – 31. 10. 2012 byla zrealizována výstava Zajímavý svět vodního hmyzu, ve
spolupráci s Muzeem přírody Český ráj a s Hamerským potokem, o. s. Školního programu k výstavě se
účastnilo 340 dětí, včetně pedagogického dozoru.
18. Vstupní síň: 3. 11. 2012 – 25. 11. 2012 se uskutečnila výstava, především obrazů, kreseb a šperků, Z
tvorby Aleny Vitákové.
19. Vstupní síň: 1. 12. 2012 – 27. 1. 2013 se konala vánoční výstava Štědrej večer nastal aneb od Ondřeje
po Tři krále, z vlastních sbírek muzea. Výstava se zaměřila na známé i méně známé vánoční obyčeje,
tradice a zvyky. Školního programu k výstavě se účastnilo 306 dětí, včetně pedagogického dozoru.
20. Kulturní dům v Jirnech: 27. 10. 2012 – 4. 11. 2012 výstava Jak se žilo v Jirnech, s autorským podílem
muzea.
Menší výstavy s účastí muzea proběhly v Mochově (výstava historických fotografií v červnu 2012) a
u příležitosti vzpomínkové akce na památku Václava Havla v Husově sboru v Čelákovicích (27. 10.
2012 – organizátory Církev československá husitská v Čelákovicích a SPČM).

Výpůjčky a zápůjčky sbírkových a dalších předmětů pro výstavní účely (výběr)
1.
2.
3.
4.

Krátkodobá výpůjčka 6 kolorovaných kreseb Otakara Zejbrlíka od Města Duchcova
Krátkodobá výpůjčka entomologických preparátů od Regionálního muzea v Kolíně (29 položek)
Dlouhodobá zápůjčka reliéfního kachle Městskému muzeu Česká Třebová (1 položka)
Krátkodobá zápůjčka sbírkových předmětů z archeologických výzkumů Regionálnímu muzeu
v Teplicích (za účelem výstavy Keltové – fakta, která vydala voda)
5. Krátkodobá zápůjčka dermoplastických preparátů (prase divoké a sele) Regionálnímu muzeu
v Kolíně (2 položky)
6. Krátkodobá zápůjčka archeologických artefaktů pro účel výstavy Jak se žilo v Jirnech Obci
Jirny.
Muzeum od roku 2007 prezentuje své sbírky na dlouhodobé výstavě „Z historie školy“ v prostoru
Obecního úřadu ve Skorkově, od roku 2004 trvá zápůjčka kolekce přírodovědných dermoplastických
preparátů z bývalé sbírky Ludvíka Salvátora Toskánského pro expozici v zámku v Brandýse n. L. Počtem
nejrozsáhlejší zápůjčka archeologických exponátů se vztahuje k nejstarší historii Staré Boleslavi v expozici
umístěné v prostorách Staroboleslavské brány, a to již od roku 1995.

Přednášky, besedy, koncerty a další umělecká představení
1.
2.
3.
4.
5.

Síň Jana Zacha: 25. 1. 2012 přednáška o Ugandě, ve spolupráci s Bwindi Orphans, o. s., neziskovou
organizací zaměřenou na pomoc dětem v Ugandě.
Síň Jana Zacha: 21. 2. 2012 Koncert Lucie Fišerové – soprán a Miroslava Sekery – klavír, ve spolupráci
se SPČM.
Síň Jana Zacha: 13. 3. 2012 Beseda o poskytování první pomoci s MUDr. Svatoplukem Ježkem, ve
spolupráci se SPČM.
Síň Jana Zacha: 14. 3. 2012 seminář Mgr. Václavy Snítilé Trénování paměti.
Síň Jana Zacha: přednáška Václava Jakubce Z cest za kaktusy po Mexiku, ve spolupráci s Klubem
kaktusářů Čelákovice (dále jen „KKČ“).
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Výstavní síň: 31. 3. 2012 Komentovaná prohlídka Výstavy modelů lodí, ve spolupráci s místními
modelářskými kluby.
Síň Jana Zacha: 7. 4. 2012 koncert sopranistky Kateřiny Kudlíkové s klavírním doprovodem Víta
Gregara, ve spolupráci se SPČM.
Síň Jana Zacha: 18. 4. 2012 přednáška Prostor a radost bez hranic, přednáší cestující učitel Jaroslav
Pešta, žák lamy Oleho Nydahla, ve spolupráci s Centrem buddhismu Diamantové cesty linie Karma
Kagjü.
Síň Jana Zacha: 25. 4. 2012 Přednáška Ing. Jiřího Bajera o léčivých houbách, ve spolupráci
s Mykologickým kroužkem Čelákovice.
Síň Jana Zacha: 17. 5. 2012 hudební pořad Jiřího Černého Zuzana Navarová: altový anděl českého
folku, ve spolupráci se SPČM.
Okolí Čelákovic: 24. 5. 1212 přírodovědná vycházka do okolí pro studenty Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a pro libovolné zájemce.
Síň Jana Zacha: 24. 5. 2012 premiéra přednášky Ing. Petra Trafiny Expedice MEXIKO 2012: To nejlepší
ze současných kaktusových lokalit, ve spolupráci s KKČ.
Nádvoří muzea: 9. 6. 2012 Koncert folkového písničkáře Vojty Kiďáka Tomáška, ve spolupráci se
SPČM.
Síň Jana Zacha: 13. 6. 2012 Provoz letadel a vrtulníků nad Čelákovicemi, beseda s velitelem 24.
základny dopravního letectva Praha 9 - Kbely plukovníkem gšt. Ing. Jiřím Vávrou, doplněná
videoprojekcí.
Muzeum a jeho blízké okolí: 23. 6. 2012 proběhla IV. čelákovická muzejní noc a Svatojánská divadelní
pouť 2012, která navázala na dopolední pietní program k uctění památky letce škpt. Aloise Vašátka ve
Vašátkově ulici u rodného domu letce a následně v sídle ZUŠ. Muzejní noc byla opět realizována ve
spolupráci se ZUŠ, která připravila Svatojánskou divadelní pouť. Prostorový rámec, v němž se akce
odehrávala, byl vymezen kostelem Nanebevzetí Panny Marie, historickou budovou muzea a
archeologickým pracovištěm muzea v Rybářské ulici čp. 156 s tím, že se těžiště nacházelo na nádvoří
muzea a v parku kolem Městské knihovny. Během akce muzeum spolupracovalo se ZUŠ, dále
s Městem Čelákovice, s MDDM, se SPČM (součinnost při zajištění dohledu v expozicích), s Městskou
knihovnou Čelákovice, s Římskokatolickou farností Čelákovice a s dalšími právnickými či fyzickými
osobami. Divadelní scéna ZUŠ realizovala divadelní program na nádvoří muzea, který byl zkoordinován
s dalšími programovými složkami. Jednalo se o následující hry a představení: Kmotřičky (pro děti,
Divadelní soubor J. K. Tyl), O líném Honzovi (ZUŠ, I. stupeň), Slavík (ZUŠ, I. stupeň), Pleticha (ZUŠ, I.
stupeň), Carevna Žabka (ZUŠ, I. stupeň), Sestra (podle Květy Legátové, ZUŠ - absolventi), 8 žen (ZUŠ,
II. stupeň + Divadelní soubor J. K. Tyl), Tři muži na čundru (ZUŠ, II. stupeň). Návštěvníci si prohlíželi
nejen expozice muzea a výstavu Po stopách letce Aloise Vašátka s výstavou Malý salón 2012: Letem
Českým světem, ale i archeologickou laboratoř, kde pracovnice muzea názorně ukazovaly, jak se
restaurují a konzervují zejména keramické archeologické nálezy. V parku kromě prezentací tradičních
řemesel a výtvarných dílen, které vedli výtvarníci a řemeslníci z okruhu MDDM, zhlédli návštěvníci i
ukázky z výzbroje a výstroje Československé lidové armády. Návštěvníci se mohli občerstvit, věnovat
troše fyzického pohybu, který formou provazových aktivit zajistili členové čelákovického skautského
střediska, nebo členové skupiny T.E.T.R.I.S. v souvislosti se sportovním šermem. Dvě komentované
prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie byly doprovázeny hrou na varhany a koncertem Od baroka
k romantismu (Petr Čech – klarinet, sopránový saxofon Lenka Čechová – varhany). Městská knihovna
Čelákovice zahájila fotografické výstavy Jan William Drnek – WILDa AFRICA a Miroslava Pokorná –
Česká krajina ve fotografii. Dále ve spolupráci s Městským muzeem připravila soutěž pro děti k 70.
výročí úmrtí škpt. Aloise Vašátka - Pamětní desky v Čelákovicích. Celý program zakončilo ohňové
vystoupení skupiny T.E.T.R.I.S. Vstup na všechny akce bylo zdarma.
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16. Muzeum a jeho blízké okolí: 18. 8. 2012 proběhly Pouťové slavnosti, které pořádal SPČM, s atrakcí
v podobě vláčku, který objížděl město a blízké okolí (Záluží, Sedlčánky a sídliště V Prokopě). Akce se
uskutečnila ve spolupráci se SPČM. V Městské knihovně proběhla výtvarná dílna Lenky Procházkové –
Výroba loutek z kartonu. V parku Na Hrádku byly k dispozici následující pouťové atrakce: kolotoč,
houpačky, skákací hrad, trampolína, malování na obličej a třpytivé tetování. Letecko-modelářský klub
vystavoval modely letadel a přijímal nové členy do svých řad. Na nádvoří muzea byla uskutečněna
představení pro děti Kvak a Žbluňk, Klaun Bimbo a představení kouzelníka Kellyho. Poutní koncert v
kostele Nanebevzetí Panny Marie program završil ve večerních hodinách Vladimír Roubal (regenschori a
varhaník Strahovské baziliky), Jan Verner (zpěv).
17. Síň Jana Zacha: 14. 9. 2012 od 19.30 Autorský klavírní koncert Zdeňky Košnarové a Tomáše Sýkory
k příležitosti vydání CD „Do větru a do tmy“, oba skladatelé absolvovali HAMU a Konzervatoř Jaroslava
Ježka s jazzovým zaměřením, jako vzácný host večera vystoupil flétnista Dušan Navařík.
18. Síň Jana Zacha: 22. 9. 2012 literární vystoupení Hovory s Foglarem, účinkovali Alfréd Strejček, Jan
Matěj Rak a František Vlček, ve spolupráci s Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem
Čelákovice, a s Radou starších Církve československé husitské v Čelákovicích.
19. Nádvoří muzea: 22. 9. 2012 Koncert Jitky Vrbové a tria LTW, ve spolupráci se SPČM.
20. Nádvoří muzea: 25. 9. 2012 beseda s Mgr. Miroslavem Rovenským, lídrem KDU-ČSL v krajských
volbách.
21. Síň Jana Zacha: 4. 10. 2012 Slavnostní vyhodnocení 9. ročníku literární soutěže Městské knihovny
Čelákovice.
22. Síň Jana Zacha: 10. 10. 2012 veřejná projekce filmu o uvažované paroplynové elektrárně u Mochova NIMBY. Film o paradoxech společnosti. Ve spolupráci s občanskými sdruženími Bílý vrch, o. s., a Naše
Čelákovice, o. s. Dne 6. 10. 2012 proběhla neveřejná premiéra téhož filmu (pro pozvané hosty).
23. Síň Jana Zacha: 18. 10. 2012 přednáška Viktora Havelíka z Prahy Cesta autem z Namibie do Zimbabwe
přes Botswanu a pár kaktusů z Chile, ve spolupráci s KKČ.
24. Síň Jana Zacha: 23. 10. 2012 Komorní koncert tria Volín – Šturm – Volín, irské lidové melodie v
aranžmá interpretů, ve spolupráci se SPČM.
25. Síň Jana Zacha: 8. 11. 2012 Přednáška Václava Hlaváčka o kaktusech Baja California a o jihozápadě
USA, ve spolupráci s KKČ.
26. Výstavní síň: 15. 11. 2012 Přednáška Ing. Jana Stěničky k výstavě Fotografie Vladimíra Bruntona.
27. Síň Jana Zacha: 22. 11. 2012 koncert tria Canto Corno e Organo Od opery k muzikálu, Věra Trojanová
– klavír, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral – lesní roh, ve spolupráci se SPČM.
28. Muzeum a jeho blízké okolí: 1. 12. 2012: Adventní sobota v muzeu, muzeum bylo otevřeno celý den a
umožnilo celodenní vstup na všechny akce zdarma, dopoledne se uskutečnila vernisáž Výstavy obrazů
a fotografií Jarmily Šmerhové a šperků Marcely Novákové, Vánoční výstava byla přístupna ve Vstupní
síni, odpoledne a večer proběhl advent v muzeu s MDDM (výtvarné a řemeslné dílny - tkaní, plstění,
malování perníčků, carving, vánoční dekorace z přírodních materiálů).
29. Síň Jana Zacha: 12. 12. 2012 přednáška Ing. Jiřího Baiera a Ing. Jana Kroutila O houbách jinak…
Léčivé houby v kuchyni, ve spolupráci s Mykologickým kroužkem Čelákovice.
30. Síň Jana Zacha: 15. 12. 2012 od 15.00 Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka I., ve
spolupráci s Klubem přátel Jana Zacha.
31. Síň Jana Zacha: 16. 12. 2012 od 17.00 Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka II., ve
spolupráci se SPČM.
32. Síň Jana Zacha: 16. 12. 2012 od 19.30 Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka III., ve
spolupráci se SPČM.
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Tabulka č. 1: Přehled návštěvnosti 2012 - expozice a výstavy, vernisáže výstav, skupinové programy

počet
domácí
vernisáží návštěvníci

Rok 2012

leden

1

únor
březen

zahraniční návštěvnost
celkem návštěvníků
návštěvníci vernisáží

254

3

0

95

0

0

95

1

849

0

120

970

duben

3

593

4

109

706

květen

1

665

4

56

725

červen

0

865

5

0

870

červenec

0

437

4

0

441

srpen

0

925

12

0

937

září

1

317

7

42

366

říjen

1

564

2

40

606

listopad

1

274

0

45

319

prosinec

1

653

0

68

721

10

6491

41

516

7049

roční vyhodnocení

36

293

Tabulka č. 2: Přehled návštěvnosti 2012 – přednášky, besedy, skupinové programy, koncerty,
vyřazování žáků, svatby apod.

počet návštěvníků (numerický odhad vždy kurzivou)
stručný popis akce / hlavní organizátor
(MMČ vždy buď hlavní, nebo spoluorganizátor)
datum

přednáška,
beseda,
apod.

25.1.2012 školní programy BO / BO

skupinový
program
66

25.1.2012 přednáška o Ugandě / BO

17

21.2.2012 koncert Lucie Fišerové a Miroslava Sekery / SPČM

19

březen výtvarné dílny v muzeu / MDDM

135

březen komentované prohlídky výstavy Řemesla Polabí / MDDM

582

13.3.2012 beseda o první pomoci / MUDr. Svatopluk Ježek, SPČM

26

14.3.2012 seminář Trénování paměti / Mgr. Václava Snítilá

15

22.3.2012 Z cest za kaktusy po Mexiku / KKČ

63

30.3.2012 Noc s Andersenem - ZŠ Komenského / MMČ
31.3.2012 komentovaná prohlídka výstavy lodí / MMČ

22
25

7.4.2012 koncert Kateřiny Kudlíkové / SPČM

26

18.4.2012 Prostor a radost bez hranic / CBDC

43

25.4.2012 přednáška o léčivých houbách / MYKČ

45

květen školní programy o houbách / MYKČ+MMČ

227

17.5.2012 přednáška o Zuzaně Navarové / SPČM

60

24.5.2012 přírodovědná vycházka / MMČ
24.5.2012 Expedice Mexiko 2012 / KKČ

koncert,
recitace,
divadlo

75
67

vyřazení
absolventů svatba
škol
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29.5.2012 komentovaná prohlídka pro ZŠ Komenského / MMČ

35

9.6.2012 svatba v muzeu

50

9.6.2012 Vojta Kiďák Tomáško / SPČM

61

11.6.2012 svatba v muzeu
13.6.2012 Provoz letadel a vrtulníků / Město Čelákovice

50
13

15.6.2012 svatba v muzeu

50

15.6.2012 vyřazení absolventů / SOŠ a SOU TOS

40

18.6.2012 vyřazení absolventů / SOŠ a SOU TOS

80

20.6.2012 Komentovaná prohlídka pro ZŠ Komenského / MMČ

31

23.6.2012 svatojánský divadelní program v muzeu (8 představení)

400

23.6.2012 soutěž při muzejní noci / MKČ, MMČ

34

27.6.2012 seminář pro nevidomé a slabozraké z KJDP / MMČ

10

28.6.2012 vyřazení absolventů / VOŠ a SZŠ Mills

80

29.6.2012 předání vysvědčení / ZŠ Kostelní

80

7.7.2012 svatba v muzeu

50

4.8.2012 svatba v muzeu

50

11.8.2012 svatba v muzeu

50

11.8.2012 svatba v muzeu

50

12.8.2012 svatba v muzeu

50

18.8.2012 pouťový program pro děti v muzeu (3 představení)

300

25.8.2012 svatba v muzeu

50

14.9.2012 koncert Z. Košnarové a T. Sýkory / vystupující

12

21.9.2012 svatba v muzeu

50

22.9.2012 literární vystoupení Hovory s Foglarem / RSCČHČ

27

22.9.2012 Jitka Vrbová a trio LTW / SPČM

60

25.9.2012 beseda s Mgr. M. Rovenským / KDU-ČSL

20

říjen školní program o vodním hmyzu / MMČ+MPCR

340

4.10.2012 vyhodnocení 9. ročníku literární soutěže / MKČ

80

6.10.2012 projekce filmu NIMBY / Bílý vrch, o.s., Naše Čelákovice, o.s.

37

10.10.2012 projekce filmu NIMBY / Bílý vrch, o.s., Naše Čelákovice, o.s.

30

11.10.2012 komentovaná prohlídka pro Bunny eko školku / MMČ

24

17.10.2012 komentovaná prohlídka pro knihovníky / MMČ

20

18.10.2012 Cesta autem z Namibie / KKČ

68

23.10.2012 koncert Volín-Šturm-Volín / SPČM
8.11.2012 kaktusy Baja California / KKČ

38
50

15.11.2012 Fotografie V. Bruntona / Ing. Jan Stěnička

30

22.11.2012 Od opery k muzikálu / SPČM

50

prosinec předškolní a školní vánoční program / MMČ

306

12.12.2012 O houbách jinak / MYKČ

39

15.12.2012 Vánoční koncert KSBH / KPJZ

73

16.12.2012 Vánoční koncert KSBH / SPČM

73

16.12.2012 Vánoční koncert KSBH / SPČM

73

celkem

618

2637

592

280

500
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seznam zkratek:
BO

Bwindi Orphans, o.s.

CBDC
KJDP

Centrum buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v
Praze

KKČ

Klub kaktusářů Čelákovice

KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

KPJZ

Klub přátel Jana Zacha

KSBH

Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka

MKČ

Městská knihovna Čelákovice

MMČ

Městské muzeum v Čelákovicích

MPCR

Muzeum přírody Český ráj

MYKČ

Mykologický kroužek Čelákovice

RSCČHČ

Rada starších Církve československé husitské v Čelákovicích

SOŠ a SOU TOS

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Čelákovice

SPČM

Spolek přátel čelákovického muzea

VOŠ a SZŠ Mills

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o.

Tabulka č. 3: Počty prodaných vstupenek a tržby za vstupné v roce 2012

Druh vstupenky

Počet prodaných vstupenek

Tržba v Kč

expozice za 20,- Kč

550

11000

expozice za 10,- Kč

774

7740

výstava za 15,- Kč

364

5460

výstava za 10,- Kč

385

3850

hromadný vstup za 60,- Kč

12

720

expozice košíkářství za 15,- Kč

30

450

expozice košíkářství za 10,- Kč

22

220

2137

29440

celkem
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III. PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ A ČINNOST MUZEA

Tabulka č. 4: Úroveň a struktura zaměstnanosti, stav 31. 12. 2012 (pracovní poměry řazeny dle příjmení
a abecedy)
pracovní poměry - pracovní zařazení

úvazek

1.

pracovnice úklidu

0,5

2.

přírodovědec a kurátor, správce depozitáře přírodovědné podsbírky

0,5

3.

dokumentátor v oblasti záchranných archeologických výzkumů

4.

dokumentátor a kurátor přírodovědných sbírek, správce depozitářů přírodovědné podsbírky

1,0

5.

ředitel muzea

1,0

6.

administrativní a spisový pracovník, mzdová účetní

1,0

7.

konzervátor a dokumentátor v oblasti záchranných archeologických výzkumů

1,0

8.

pokladník, zřízenec v kulturních zařízeních

0,4875

9.

pokladník, zřízenec v kulturních zařízeních

0,4875

0,875

10.

dokumentátor, terénní pracovník, technik a řidič

1,0

11.

kurátor a dokumentátor historického sbírkového fondu, správce depozitářů historické podsbírky

1,0

12.

dokumentátor, správce depozitářů historické podsbírky

0,5

13.

konzervátor, dokumentátor a správce depozitářů archeologické sbírky

1,0

14.

archeolog a dokumentátor

1,0

16.

archeolog, kurátor, dokumentátor, správce depozitářů historické podsbírky a archeologické sbírky

1,0

17.

knihovník a dokumentátor

1,0
celkový přepočtený stav

13,35
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V roce 2012 pokračovala spolupráce s vědeckými institucemi v Česku, v zahraničí, s českými i se
zahraničními médii. Zaměstnanci muzea zhodnotili své pracovní výkony v roce 2012 na základě Rozhodnutí
ředitele č. 2/2013 z 3. 1. 2013. Na základě písemných zpráv o pracovních výkonech jednotlivých
zaměstnanců a dalších informací byl zpracován celkový přehled níže.
Povinnosti uložené zákonem č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č.
275/2000 Sb. mohly být naplňovány v závislosti na objemu finančních prostředků, se kterými muzeum
hospodařilo. Jedna jediná žádost o provedení aktualizace v CES nebyla vyřízena do konce roku 2012.
Přehled jednotlivých školících kurzů, seminářů, konferencí a profesních schůzí, kterých se
zaměstnanci muzea v roce 2012 zúčastnili:
schůze ředitelů příspěvkových organizací Města Čelákovic, 26. 1. 2012, 23. 3. 2012, 17. 9. 2012
Středočeská krajská sekce Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen: „AMG ČR“)
v Roztokách u Prahy, 17. 4. 2012, 11. 9. 2012, 13. 11. 2012
zasedání Středočeské archeologické komise (1 x měsíčně)
Rekvalifikační knihovnický kurz v Národní knihovně ČR (do 5. 12. 2012)
Základní kurz Školy muzejní propedeutiky AMG ČR
zasedání výboru sklářské sekce při České archeologické společnosti v Lounech, 16. - 17. 2. 2012
přednáška Přírodovědecké fakulty Univerzity v Praze Medzinárodný kód nomenklatury rias, hub a
rastlin po Medzinárodnom kongrese v Melbourne v roku 2011, 27. 2. 2012
brachylogický seminář v Duchcově, březen 2012
seminář sklářské sekce při České archeologické společnosti v Poděbradech, 11. – 12. 4. 2012
kurz muzejního marketingu, 16. 4. 2012
kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (včetně vlastního referátu Záchranný výzkum u
kapitulního chrámu sv. Václava ve Staré Boleslavi), 18. 4. 2012
seminář pro vedoucí muzejní pracovníky na Britském velvyslanectví v Praze, 25. 4. 2012
seminář Legislativa muzeí z pohledu zřizovatele, 19. 6. 2012
plenární zasedání Komise konzervátorů a restaurátorů v Litoměřicích, 11. – 13. 9. 2012
odborný seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II., 11. – 12. 9. 2012
44. mezinárodní konference archeologie středověku v Českém Těšíně (kde přednesen i referát), 18.
– 21. 9. 2012
seminář Poklady v pohybu, Národní archiv Praha 4 – Chodovec, 16. 10. 2012
Středočeská Komise konzervátorů a restaurátorů AMG ČR v Kolíně, 29. 10. 2012
X. Sněm AMG ČR v Opavě, 31. 10. 2012 - 1. 11. 2012
seminář STOP v Národním technickém muzeu v Praze – Technologie, které se v památkové péči
neosvědčily, 15. 11. 2012
seminář Ochrana mečů ve sbírkách, 20. 11. 2012
Přehled publikační aktivity:
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Červinka, Ladislav – Červinka, Zdeněk (2012): Kaktusy a latina, aneb na co se můžeme těšit2
Červinka, Ladislav – Červinka, Zdeněk (2012): Nový způsob popisu rostlin3
Snítilý, Pavel (2012): Záchranný archeologický výzkum v prostoru obchodního centra Tesco „V
Rybníčkách“, Čelákovice (okr. Praha – východ), in: Zprávy České archeologické společnosti.
Supplément 85, Praha
Špaček, Jaroslav (2012): Záchranný výzkum u kapitulního chrámu sv. Václava ve Staré Boleslavi
(okr. Praha-východ), in: Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 85, Praha, s. 31-32
průběžné příspěvky do měsíčníku Zpravodaj Města Čelákovic a do týdeníku 5+2 dny4
další příspěvky odevzdány do tisku (Studie a zprávy – Historický sborník pražského okolí 2,
Středočeský vlastivědný sborník 30, Archeologie ve středních Čechách 17, Archaeologia historica 34)
V roce 2012 muzeum sestavovalo a upravovalo svůj kulturní kalendář, přístupný prostřednictvím
dálkového přenosu, a připravilo nový kulturní kalendář na rok 2013. V knize přijaté a odeslané pošty bylo
zapsáno 4354 čísel jednacích a záznamů k nim. Bylo odbaveno 214 vyjádření pro kolaudační řízení a
vystaveno celkem 135 faktur, z toho se 129 faktur týkalo archeologických výzkumů. Muzeum v roce 2012
sledovalo celkem 317 stavebních akcí jako garant archeologické památkové péče. Správa počítačové sítě a
účetnictví (vyjma pokladny a mezd) byly řešeny v rámci dodavatelského vztahu. Příruční odborná knihovna
byla v roce 2012 obohacena o 132 zaevidovaných položek, z toho 26 nových titulů. Evidenční záznamy
fotoarchivu, který slouží jako pomocná evidence, byly ve srovnání se stavem k 31. 12. 2011 početně
navýšeny o 213 záznamů fotoarchivu za rok 2012.
Přírodovědné oddělení se věnovalo sběru v oblastech paleontologie, zoologie, botaniky a osteologie,
zkoumalo prostředí, z něhož jsou přírodniny získávány, vytvářelo sbírky vybraných přírodnin, zajišťovalo
jejich trvalé uchovávání, evidování a odborné zpracovávání. Rozhodujícím způsobem se podílelo na
přírodovědně orientovaných výstavách a na jedné přírodovědné exkurzi. Spolupracovalo s měsíčníkem
Zpravodaj města Čelákovice. Podílelo se na činnosti Komise pro životní prostředí zřízené Radou Města
Čelákovic. Spolupracovalo s Botanickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., s Klubem kaktusářů Čelákovice,
s Mykologickým kroužkem Čelákovice, Muzeem přírody Český ráj, o.p.s., s Oddělením archeologie krajiny a
archeobiologie Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy
v Praze a s dalšími institucemi. Poskytlo konzultace aj. odbornou a metodickou pomoc středoškolským a
vysokoškolským studentům (Česká zemědělská univerzita v Praze, Střední zemědělská škola v Brandýse
nad Labem). S ohledem na zpracování především osteologických nálezů se oddělení průběžně podílelo na
záchranných archeologických výzkumech v roce 2012. Dále poskytlo konzultace a výpomoc v těchto
souvislostech:
ochrana přírodovědných sbírek Polabského muzea v Poděbradech
sledování silniční mortality šelem
posouzení zdravotního stavu dřevin (Mateřské školy Mateřídouška a Mateřské školy
v Přístavní ul., ZŠ Komenského, kostel Nanebevzetí Panny Marie), posouzení žádosti o kácení
stromů (Záluží, alej lip ve Wolkerově ul., Husova ul.)
emise škodlivin v areálu TOS Čelákovice
výskyt spály růžovitých u některých dřevin
posouzení výskytu houbových chorob na pařezech javorů v Sedláčkově ul.
určování dřevin
posouzení odstranění rákosin v okolí bývalého labského ramene Grádo s ohledem na výskyt
ptactva
vyřizování dotazů od řadových občanů (určení druhů kachen, definice památného stromu,
výskyt čápa bílého apod.)
2

http://www.cact.cz/noviny/2012/03/Latina.htm [cit. 2013-01-27]
http://www.cact.cz/noviny/2012/07/popis.htm [cit. 2013-01-27]
4
http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/prave-menu/zpravodaj/archiv-vydanych-cisel/ [cit. 2013-01-27]
3
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Historické oddělení se věnovalo sběru lidských výtvorů, zkoumalo prostředí, z něhož jsou lidské
výtvory získávány, vytvářelo sbírky vybraných lidských výtvorů, zajišťovalo jejich trvalé uchovávání,
evidování a odborné zpracovávání. Podílelo se na historicky zaměřených výstavách a dalších akcích.
Zajišťovalo fotodokumentaci různých akcí a událostí ve městě a v okolí. Spolupracovalo s měsíčníkem
Zpravodaj města Čelákovice. Podílelo se na činnosti Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch zřízené
Radou Města Čelákovic. Spolupracovalo s Národním památkovým ústavem, se Státním oblastním archivem
v Praze, muzei, obecními a městskými úřady a s dalšími institucemi. Ve spolupráci s archeologickým
oddělením provedlo inventuru stálé expozice ve Staroboleslavské bráně a úpravy v ní (27. 4. 2012). Pokud
mělo dojít ke spolupráci s televizními médii, tak se tato spolupráce uskutečnila bez součinnosti s vedením
muzea. Oddělení se podílelo na činnosti redakčních rad Středočeského vlastivědného sborníku a Studií a
zpráv - Historického sborníku pražského okolí. Dále poskytlo konzultace a výpomoc v těchto souvislostech:
příprava témat, průběžné konzultace, posouzení maturitních prací a účast při jejich obhajobě
pro 15 maturantů Gymnázia Čelákovice (obhajoba 23. 5. 2012)
konzultace při restaurování části sochy sv. Anny v areálu zámku v Jirnech
konzultace a dohled při dokončování restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a kříže před
radnicí
konzultace při navrhování a zhotovování Ceny města Čelákovic
konzultace při hledání nového řešení městského znaku
další drobné konzultace
Archeologické oddělení se věnovalo záchranným archeologickým výzkumům vyvolaným stavební
činností, sběru lidských výtvorů, zkoumalo prostředí, z něhož jsou lidské výtvory získávány, vytvářelo sbírky
vybraných lidských výtvorů, zajišťovalo jejich trvalé uchovávání, evidování a odborné zpracovávání. Podílelo
se na archeologicky zaměřených výstavách a na dalších akcích. Z celkem 317 sledovaných stavebních akcí
bylo v 21 případech zjištěno narušení archeologických památek, což vyvolalo nutnost provedení
záchranného archeologického výzkumu v maximálním možném rozsahu. Dále byly v případě 7 akcí
evidovány a orientačně zaměřeny povrchové sběry a náhodné nálezy archeologického materiálu. Na 7
akcích Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech muzeum jako subdodavatel zajistilo realizaci
terénní části záchranných archeologických výzkumů. Do archivu muzea byla po základní evidenci,
prostorovém zaměření a datování uložena dokumentace z 33 pozitivních archeologických akcí provedených
archeologickým oddělením MM Čelákovice v roce 2011, včetně povrchových sběrů a náhodných nálezů. Do
databáze ARCHIV Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., byl předán soupis 33 pozitivních
archeologických akcí za rok 2011 pro Bulletin Záchranného oddělení – BZO (dnes Výzkumy v Čechách). Do
Internetové databáze terénních výzkumů bylo zapsáno zmíněných 317 archeologických akcí sledovaných
muzeem v roce 2012. Databáze byla průběžně aktualizována podle aktuálního stavu rozpracovanosti
záchranných archeologických výzkumů. Do archivu nálezových zpráv Archeologického ústavu bylo
v elektronickém formátu předáno 35 nálezových zpráv ze záchranných archeologických výzkumů
provedených v letech 2009 – 2011. Průběžně byly zpracovávány nálezové zprávy ze záchranných
archeologických výzkumů provedených v roce 2011. Odevzdání do archivu nálezových zpráv
Archeologického ústavu v Praze je předpokládáno v prvním čtvrtletí 2013. Archeologické oddělení se dále
podílelo na archeologicky zaměřených výstavách, na muzejní noci a na dalších akcích. Spolupracovalo
kromě výše uvedených institucí s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i., s Ústavem archeologie a
muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pracovníci archeologického oddělení v roce
2012 navštívili Muzeum hlavního města Prahy a konzultovali metodické aspekty evidence archeologických
sbírek. Archeologická laboratoř poskytla součinnost při exkurzi studentů archeologie Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, při zajišťování studentské praxe a při realizaci dalších programů. Po celý rok se
starala o konzervaci dřevěných artefaktů prostřednictvím sacharidové metody, která se v roce 2012
uskutečnila ve významném rozsahu.
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Muzeum průběžně spolupracovalo se Spolkem přátel čelákovického muzea, který podporuje a
propaguje muzeum a propojuje zájemce o místní historii s vlastivědným, přírodovědným a vůbec kulturním
přesahem. Spolek během roku převážně v prostorách muzea zajišťoval koncerty, besedy, přednášky aj.
akce.
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IV. PŘEHLED EVIDENČNÍ ČINNOSTI

Tabulka č. 5: Počet evidenčních čísel (přírůstkových a inventárních) v CES 31. 12. 2012
počet evidenčních
čísel
Sbírka Městského muzea v Čelákovicích

Historická podsbírka (H)

132820

Přírodovědná podsbírka (P)

106192

Archeologická sbírka Městského muzea v Čelákovicích (A)

318331

Celkem

557343

Tabulka č. 6: Počet evidenčních čísel (přírůstkových a inventárních) v databázích programu BACH 31.
12. 2012 (stav 24. 1. 2013)

katalogizační karty zapsané
během 2012

počet kusů předmětů na kartách
zapsaných 2012

evidenční karty inventarizované
2012

kusů předmětů na kartách
inventarizovanmých 2012

13364

15374

4936

22599

6476

27

27

173

173

osteologie
91378 219501
přírodověda - obecné
sbírky
11516
14387
přírodovědná podbírka
celkem
108900 240364

1249

5677

582

2155

0

0

287

287

1276

5704

1042

2615

archeologická sbírka
botanika

evidenční karty 31. 12. 2012

166448 300720

Databáze BACH - kategorie

počet kusů předmětů na kartách k
31. 12. 2012

A) Systematická evidence - elektronické databáze v programu BACH

6006

hudebniny

11386

35871

1

1

0

0

mapy

2398

2420

27

28

53

53

plakáty

6571

6836

101

151

0

0

historie - obecné sbírky 110313 127560
historická podsbírka
celkem
130668 172687

14779

15692

21898

25743

14908

15872

21951

25796

vše celkem

29548

36950

27929

51010

406016 713771
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Databáze BACH - kategorie

evidenční karty k 31. 12. 2012

počet kusů předmětů na
kartách k 31. 12. 2012

katalogizační karty zapsané
během 2012

počet kusů předmětů na
kartách zapsaných 2012

B) Chronologická evidence - elektronické databáze v programu BACH

přírůstková kniha "stará"

15587

173205

0

0

přírůstková kniha "nová"

6591

547931

245

26165

22178 721136

245

26165

vše celkem

karty 2005

karty 2004

karty 2003

karty 2001-2002

celkem

0

0

0

1106

1605

0

0

26641

0

0

0

0

867

2645

0

0

0

5009

0

1997

0

0

2797

0

0

3816

0

0

4299

12025

4283

16703

523

2

63017

5132 14139 23996 19729 13007 31549

852

2 140651

902

7595

2818

botanika

173

1106

0

0

osteologie
přírodověda
- obecné
sbírky

582

9110

1755

1030

287

302

0

76

71

0

0

564

1

175

0

51

53

740

58

0

0

1

0

351

1

0

0

21898

6379

3381

1033

5348

hudebniny
mapy
plakáty
historie obecné
sbírky
celkem

27929 19454 12791

karty 2006

0
4599

karty 2007

36915

4936

archeologie

karty 2008

0

karty 2009

329

karty 2010

7428

karty 2011

1480

karty 2012

Databáze BACH kategorie inventarizované
katalogizační karty

Tabulka č. 7: Inventarizace 2001-2012 podle databází v programu BACH

4227

6424

5712

0

0

0

4493

4049

0
418
1573
1

131
13340

kusy předmětů na kartách
2005

kusy předmětů na kartách
2004

kusy předmětů na kartách
2003

kusy předmětů na kartách
2001-2002

celkem

celkem

kusy předmětů na kartách
2006

plakáty
historie obecné
sbírky

kusy předmětů na kartách
2007

mapy

kusy předmětů na kartách
2008

hudebniny

kusy předmětů na kartách
2009

osteologie
přírodověda
- obecné
sbírky

kusy předmětů na kartách
2010

botanika

kusy předmětů na kartách
2011

archeologie

kusy předmětů na kartách
2012
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22599

2520

16880

4979

9438

14833

11013

1588

10191

358

0

71800

173

1192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1192

2155

17759

4507

1031

4536

12546

0

10689

1620

0

0

52688

287

302

0

76

71

0

3345

0

0

0

0

3794

0

7441

1

312

0

51

11155

22215

0

0

0

41175

53

743

59

0

0

1

1

0

2006

0

0

2810

0

361

1

0

0

141

0

0

3908

0

0

4411

25743

9302

3957

1058

5472

17735

13343

4540

18295

532

2

74236

7456 19517 45307 38857 39032 36020

890

2 252106

51010 39620 25405

Poznámka: inventarizace v období 2001-2011 ve stavu k 10. 8. 2012, inventarizace v roce 2012 ve stavu k 24. 1. 2013
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DODATEK Č. 1
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění (§ 18)

V roce 2012 byly u Městského muzea v Čelákovicích ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, vyřizovány následující žádosti o informace:
a) Počet podaných žádostí o informace – 2 žádosti
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 1 žádost
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti – žádné
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 1 odvolání
c) Rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí – žádné
d) Počet poskytnutých výhradních licencí – žádná
e) Počet podaných stížností podle § 16a – žádná
f) Další informace
Odvolání odvolatele bylo zamítnuto a Rozhodnutí povinného subjektu Městského muzea v Čelákovicích bylo
na základě Usnesení č. 6/2012/6.1. ze schůze Rady města Čelákovic 9. 3. 2012 potvrzeno.

V Čelákovicích dne 31. 1. 2013

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích
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DODATEK Č. 2:
Zápis o provedené inventuře (revizi) sbírek Městského muzea v Čelákovicích za kalendářní rok
2011 ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 3
prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb. v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012:

jednotlivé sbírky a podsbírky
Archeologická sbírka Městského
muzea v Čelákovicích
Sbírka Městského muzea
v Čelákovicích:
Přírodovědná podsbírka
Historická podsbírka
celkem

počet karet
inventarizovaných v roce
2012

počet inventarizovaných
kusů sbírkových předmětů
v roce 2012

4936

22599

1042

2615

21951

25796

27929

51010

Zjištění:
Přezka H 110649 zcizena z výstavy, viz protokol Policie České republiky č. j. KPRS-229856-1/PŘ-2012011511, muzejní pošta č. j. 2360/2012 ze dne 3. července 2012, oznámení pro Ministerstvo kultury č. j.:
2744/2012 z 10. 8. 2012
Podpisové záznamy zaměstnanců:

V Čelákovicích dne 31. 1. 2013

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích

