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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) 

 Odloučená expozice Čelákovické košíkářství: Kostelní 22, 250 88 Čelákovice 

 Ředitel muzea: Mgr. David Eisner  

 Zřizovatel muzea: 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 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, 

http://www.muzeum-celakovice.com/
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b) hostinská činnost. 

 

 

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 památkového zákona 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 26. 10. 1999 uzavřené s Akademií věd ČR. Organizace je oprávněna provádět archeologické 

výzkumy na území následujících obcí, či jejich částí: 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.  

 

 

http://ces.mkcr.cz/cz/sb.php?evc=MEA/002-05-10/184002
http://ces.mkcr.cz/cz/sb.php?evc=MEC/002-05-10/183002
http://ces.mkcr.cz/cz/sb.php?evc=MEC/002-05-10/183002
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II. AKCE PRO VEŘEJNOST 2013 

 

Muzeum v roce 2013 uskutečnilo samo či ve spolupráci s dalšími subjekty 17 výstav (včetně dvou 

zahájených již v roce 2012), 11 vernisáží výstav a 1 derniéru, 13 koncertů, 12 přednášek či besed. Dalšími 

akcemi byly výtvarné dílny Městského domu dětí a mládeže. Během čelákovické Muzejní noci a Svatojánské 

divadelní pouti 2013 dne 22. 6. 2013 se v prostorách muzea uskutečnilo 11 divadelních her, ostatní akce 

22. 6. 2013 probíhaly v nejbližším okolí muzea. Představení pro děti se odehrála i během Pouťových 

slavností v Čelákovicích 17. 8. 2013, organizovaných Spolkem přátel čelákovického muzea, další akce toho 

dne probíhaly i mimo areál muzea.      

V průběhu roku 2013 byla realizována řada akcí pro předškolní a školní mládež. Z nich 

nejvýznamnější byly programy v souvislosti s následujícími výstavami: Řemesla Polabí VI., Svět loutek a 

animovaných filmů Jana Karpaše, Štědrej večer nastal aneb od Ondřeje po Tři krále, ČOKOLÁDA, 

KRÁLOVNA SLADKOSTÍ aneb příběh sladkého hříchu, VEDEM – cesta terezínských kluků stále pokračuje, 

Dvojí výročí muzea (v případě Muzejní noci 2013). Muzeum se podílelo na zajištění besed v obou základních 

školách v Čelákovicích k výročí osvobození (1945) a vzniku (1918) Československa (6. 5. 2013, 25. 10. 

2013), k výročí osvobození (1945) a vzniku (1918) Československa (projevy představitele muzea na 

náměstí 8. 5. 2013, 28. 10. 2013).  

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 se svou školou i žáci devátých ročníků Základní školy Čelákovice, Kostelní 457. Během 

roku 2013 v muzeu proběhlo 12 svatebních obřadů (z toho 11 dohod o podmínkách při zajištění a průběhu 

svatebního obřadu bylo uzavřeno v roce 2013 a 1 již v roce 2012).  

Počet prodaných vstupenek v roce 2013 dosáhl úrovně 2.668 ks (2012: 2.137 ks; 2011: 1.865 ks), 

což poukazuje na postupný růst, který je však způsoben především širší nabídkou muzea veřejnosti 

v oblasti muzejních programů. Vybrané vstupné v roce 2013 činilo 34.860,- Kč (2012: 29.440,- Kč; 2011: 

26.345,- Kč), což opět ukazuje na postupný růst. Ceny vstupenek jsou přitom dlouhodobě neměnné. 

Struktura prodaných vstupenek však jasně ukazuje, že o přeci jen stárnoucí expozice muzea zájem klesá, 

zatímco počet prodaných vstupenek na výstavy a na školní akce v rámci výstav (kategorie vstupenek na 

výstavy za 10,- Kč) jednoznačně roste. Místním školám byl v rámci školní výuky umožněn vstup zdarma, 

pokud však nebyl obohacen doprovodným muzejním programem. Vstup zdarma byl návštěvníkům taktéž 

umožněn během Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti 22. 6. 2013, zahájení adventu 30. 11. 2013, 

Mezinárodního dne muzeí 18. 5. 2013 a při vernisážích všech výstav. Celková návštěvnost je proto 

významně vyšší než počet prodaných vstupenek.     

 

Počty prodaných vstupenek a tržby za vstupné v roce 2013 

Druh vstupenky Počet prodaných vstupenek Tržba v Kč 

expozice za 20,- Kč 497 9940 

expozice za 10,- Kč 426 4260 

výstava za 15,- Kč 452 6780 

výstava za 10,- Kč 1264 12640 

hromadný vstup za 60,- Kč 19 1140 

expozice košíkářství za 15,- Kč 0 0 

expozice košíkářství za 10,- Kč 10 100 

celkem  2.668 34.860 

 

 

 

http://www.kamenka-celakovice.cz/
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Přehled návštěvnosti 2013 - expozice a výstavy, vernisáže výstav 

Rok 2013 
počet 

vernisáží* 
domácí 

návštěvníci 
zahraniční 
návštěvníci 

návštěvnost 
vernisáží 

celkem 
návštěvníků 

z toho 
komentované 

prohlídky pro 
skupiny ze 

škol 

leden 0 157 3 0 160 23 

únor 2 656 6 122 784 469 

březen 0 328 3 0 331 0 

duben 2 676 2 117 795 134 

květen 1 658 5 97 760 56 

červen 1 960 2 78 1040 45 

červenec 0 166 1 0 167 0 

srpen  0 793 3 0 796 0 

září 1 256 3 45 304 0 

říjen 2 1093 20 185 1298 824 

listopad 2 479 2 116 597 0 

prosinec 0 628 2 0 630 158 

roční vyhodnocení 11 6.850 52 760 7.662 1.709 

 

Pozn.: bez derniéry 29. 9. 2013. 

 

Uskutečněné výstavy a vernisáže 2013 - Výstavní síň 

1) 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.   

2) 2. 2. 2013 – 16. 2. 2013 proběhla výstava Řemesla Polabí VI. s vernisáží 2. 2. 2013, během níž 

návštěvníkům zahrál domácí oddechový orchestr Lahoda a byla vyhodnocena výtvarná soutěž Řemesla 

Polabí VI. Výstavu, její vernisáž a doprovodný program organizoval Městský dům dětí a mládeže 

Čelákovice. Samotnou vernisáž navštívilo 95 osob. Výstavu celkově podle statistiky organizátora 

navštívilo 210 návštěvníků, mimo to 279 dětí z mateřských školek včetně pedagogického doprovodu a 

190 žáků základní škol rovněž včetně pedagogického doprovodu. Dne 10. 2. 2013 v dopoledních 

hodinách bylo uskutečněno malování s nejmenšími výtvarníky. Celou akci provázela sbírka dobrovolných 

příspěvků pro Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) „Pomozte dětem“. Některá vystavená díla 

byla prodejná. Výstava byla prezentována ve Zpravodaji Města Čelákovic, II/2013 a III/2013 (Ing. 

Alena Zradičková). Odpolední víkendové výtvarné dílny: 

 02. 02. 2013: Tkaní, plstění, kramplování, předení, pletení košíků;   
 03. 02. 2013: Drátování, korálkování, zdobení perníčků a carving;  
 09. 02. 2013: Quilling-dekorace ze stáčených papírových proužků; 
 10. 02. 2013: Enkaustika - malování voskem, zdobení perníčků; 
 16. 02. 2013: Drobné dekorace z různých materiálů, svíčky.  
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Fotografie z výstavy Řemesla Polabí VI. (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

3) 23. 2. 2013 - 17. 3. 2013 se uskutečnila výstava fotografií Miroslava Břeského Sladká Paříž se špetkou 

pepře s vernisáží 23. 2. 2013 s přispěním žáků a jejich učitelů ze Základní umělecké školy Jana Zacha 

Čelákovice. Vernisáže se zúčastnilo 37 osob. Výstava fotografií přiblížila život současné Paříže z různých 

úhlů, nejen z divácky vděčných záběrů pařížských pamětihodností. I Paříž jako koneckonců každé 

velkoměsto má své stinné stránky. Výsledný mix fotografií byl poctou Paříži, protože vystihl ducha jejího 

pulzujícího života.   

 

  

Fotografie z výstavy Sladká Paříž se špetkou pepře (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

4) 23. 3. 2013 – 14. 4. 2013 došlo na Výstavu obrazů Josefa Lady, která se zaměřila na jarní tématiku, i 

v souvislosti s velikonočními svátky, které připadly do časového rozmezí této výstavy. Reprodukce 

Ladových obrazů zapůjčilo Oblastní muzeum Praha – Východ v Brandýse nad Labem. Výstava se obešla 

bez vernisáže.  

5) 20. 4. 2013 – 12. 5. 2013 proběhla výstava Eduard Borovička: Obrazy. Vernisáž výstavy, které se 

zúčastnilo 62 osob, byla obohacena o tradiční lidové popěvky k vítání jara v podání žáků a jejich učitelů 

ze Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice. O malíři zde promluvila paní Helena Roubková. 

Výstava krajinomaleb z českého a evropského prostředí pomohla připomenout dílo již nežijícího 

čelákovického umělce. Výstavu doprovázely trojrozměrné ukázky Borovičkovy umné práce s kovy.   
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Fotografie z výstavy Eduard Borovička: Obrazy (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

6) 18. 5. 2013 – 23. 6. 2013 přišla na řadu výstava Malý salón 2013 - Příroda kolem nás, kterou 

z výtvarných prací svých žáků připravilo Výtvarné oddělení Základní umělecké školy Jana Zacha 

Čelákovice, s vernisáží 18. 5. 2013 za účasti žáků a jejich učitelů ze stejné školy. Informační článek 

připravila Mgr. Jolana Fenclová do Zpravodaje Města Čelákovic, V/2013. Vernisáž byla navštívena 

vysokým počtem 97 hostů.   

 

  

Fotografie z výstavy Malý salón 2013 (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

7) 29. 6. 2013 – 1. 9. 2013 byla realizována výstava uceleně přibližující dílo malíře a grafika Jiřího 

Hanžlíka, který odešel 17. 2. 2013, čtyři měsíce před vernisáží své životní a retrospektivní výstavy, 

pojmenované lapidárně Jiří Hanžlík – Retrospektiva. Výstava byla připravena ve spolupráci s rodinou a 

příznivci zesnulého umělce. Řešení výstavy navrhl Jan Drozda, vnuk malíře, ve spolupráci s Tomášem 

Böhmem a Josefem Moravcem. Na vernisáži 29. 6. 2013 se hudebně podílel Komorní soubor Jana 

Zacha, který zahrál několik známých skladeb z hollywoodských filmů. Během vernisáže člen rodiny 

malíře přečetl vzpomínku Jana Vebera na Jiřího Hanžlíka, která byla zveřejněna ve Zpravodaji Města 

Čelákovic, VIII/2013, s doprovodným tiskem kostela San Vitale Ravena, jehož originální předloha z roku 

1994 se nachází ve sbírce muzea. Fotograf Lubomír Houska při vernisáži posluchače seznámil se 

vzpomínkovým textem na umělce. U příležitosti vernisáže této výstavy byla veřejnost seznámena s 2. 

souborným a doplněným vydáním publikace Jiřího Hanžlíka Čelákovice – omalovánky, kterou vydalo 

Městské muzeum v Čelákovicích v roce 2013. Vernisáž 29. 6. 2013 navštívilo 78 hostů.  
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              Fofografie z výstavy Jiří Hanžlík – Retrospektiva (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

8) 7. 9. 2013 – 29. 9. 2013 proběhla ve spolupráci s občanským sdružením NAŠE Čelákovice, výstava 

Vývoj městské krajiny Čelákovic s vernisáží výstavy 7. 9. 2013. Slavnostní zakončení 29. 9. 2013 bylo 

doprovozeno swingovým koncertem Mole's Wing Orchestra. Scénář výstavy připravila Ing. arch. Renata 

Fialová. Výstava podchytila některé významné části intravilánu Čelákovic a na srovnávacích fotografiích 

a plánech zachytila jejich proměnu, kladla si za cíl představit veřejnosti, jaké představy o rozvoji města 

kdysi vznikaly, jaké vznikají nyní a jak se veřejnost může zapojit do diskuze o územním plánu. 

Takovému cíli výstavy odpovídal i doprovodný program sestávající z přednášky Vývoj městské krajiny 

Čelákovic 17. 9. 2013 a přednášky Zapojení občanů do procesu tvorby nového územního plánu 24. 9. 

2013, obě ve spolupráci s občanským sdružením NAŠE Čelákovice. Vernisáže na nádvoří muzea se 

zúčastnilo 45 osob, derniéry na stejném místě 60 osob. Výstava prezentovala mapy, plány a fotografie 

k proměnám Čelákovic, které zůstávají uloženy ve sbírce muzea. Články k výstavě a jejímu 

doprovodnému programu Ing. arch. Renaty Fialové otiskl Zpravodaj Města Čelákovic, VIII/2013 a 

IX/2013, resp. od Ing. arch. Ivana Vaňouska tamtéž, X/2013.   

9) 5. 10. 2013 – 27. 10. 2013 se uskutečnila výstava Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše. 

Vernisáž výstavy za účasti žáků a jejich učitelů ze Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice 

připadla na 5. 10. 2013. Vernisáž výstavy navštívilo dokonce 124 osob. Nedožité 100. narozeniny 

významného výtvarníka a tvůrce loutkových a animovaných filmů Jana Karpaše (1913-1984), člena 

studia Jiřího Trnky, který podstatnou část svého života prožil v Lázních Toušeň a v Čelákovicích, 

připomněla výstava s průřezem jeho tvorbou. Patronát nad akcí převzala režisérka loutkových filmů 

Vlasta Pospíšilová, která se zúčastnila vernisáže. Výstava vznikla se zásadním přispěním rodiny 

prezentovaného umělce, která zapůjčila drtivou většinu exponátů. Scénář výstavy vytvořil výtvarník 

Martin Houska. K výstavě byl realizován rozsáhlý program pro děti školního a předškolního věku (včetně 

projekce loutkové pohádky Jana Karpaše z možného výběru „Tři kumpáni“ – „Vezla dáma zavazadla“ – 
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„Fikmik“ a ukázky rodinného domácího divadla Jana Karpaše). Předškolní a školní programy jen k této 

výstavě navštívilo 809 dětí včetně pedagogického doprovodu. K příležitosti nedožitých kulatých 

narozenin výtvarníka vyšly biografické medailonky ve Zpravodaji Města Čelákovic (X/2013 – Ing. arch. 

Ivan Vaňousek) a ve Floriánu – Zpravodaji městyse Lázně Toušeň (podzim 2013 – RNDr. Jan Králík, 

CSc.). Druhý z medailonků vyšel i separátně pro potřeby muzea během této výstavy.  

 

 

Fotografie z komentované prohlídky k výstavě Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše  

(archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

10) 31. 10. 2013 - 24. 11. 2013 proběhla výstava obrazů Petr Ettler – Krajina a horizonty s vernisáží 9. 11. 

2013, na které vystoupili žáci Základní umělecké školy Jana Zacha se svými učiteli. Projev o autorovi 

proslovil Ing. Václav Špaček st. Petr Ettler na svých obrazech zpracovává krajinnou tématiku středních 

Čech, Šumavy a široké horizonty jihočeských rybníků. V jeho obrazech je znatelná inspirace 

francouzskými impresionisty, z jejichž uměleckého stylu, jak sám říká, vyšel. Vernisáž navštívilo 76 

osob. K výstavě písemně přispěli do Zpravodaje Města Čelákovic Ing. Václav Špaček st. (XII/2013) a 

Mgr. Tereza Zborníková (XI/2013).     

11) 30. 11. 2013 – 26. 1. 2014 v adventním čase došlo na výstavu ČOKOLÁDA, KRÁLOVNA SLADKOSTÍ 

aneb příběh sladkého hříchu. Vlastní výstava muzea byla navržena především ze soukromé sbírky, 

jedné z největších svého druhu na světě, Ing. Stanislava Krámského. Další vystavené exponáty byly 

zapůjčeny z Regionálního muzea v Kolíně, Městského muzea v Chotěboři a ze sbírky muzea, pomoc 

poskytlo Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Výstava mapovala umělecký vývoj čokoládových obalů, 

krabiček a tabulí a osudů nejvýznamnějších továren na čokoládu zejména v českém, resp. 

československém prostředí. Důraz byl kladen i na výtvarníka Zdenka Rykra, který významně ovlivnil 

design užitého umění čokoládových výrobků. Vernisáž výstavy 30. 11. 2013 od 10.00 v Síni Jana Zacha 

a ve Výstavní síni za účasti žáků a jejich učitelů ze Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice. 

Úvodní slovo k historii čokoládových pochutin si ponechal ředitel muzea. Během výstavy byla 

návštěvníkům, především dětským, nabízena drobná čokoládová novoroční přání s logem muzea. 

Komentovaných prohlídek k výstavě se během prosince 2013 zúčastnilo 158 osob, především dětí. 

Komentované prohlídky pokračovaly i v lednu 2014, podobně jako doprovodná přednáška Mgr. Terezy 
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Zborníkové ZDENEK RYKR (1900 – 1940). UMĚNÍ JAKO REKLAMA – REKLAMA JAKO UMĚNÍ              

23. 1. 2014. K tomu viz příspěvky Mgr. Terezy Zborníkové ve Zpravodaji Města Čelákovic, XII/2013 a 

I/2014.   

 

  

Fotografie z výstavy ČOKOLÁDA, KRÁLOVNA SLADKOSTÍ aneb příběh sladkého hříchu a muzejní PF 2014 (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

 

Uskutečněné výstavy a vernisáže 2013 - Vstupní síň 

 

1) 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. Školní program k výstavě se z větší části uskutečnil v předvánočním čase roku 2012 (viz zpráva o 

činnosti muzea v roce 2012), v lednu 2013 se uskutečnil v jednom jediném termínu pro školní skupinu 

23 dětí včetně pedagogického doprovodu.  

2) 2. 2. 2013 - 16. 2. 2013 proběhla výstava Řemesla Polabí VI. současně ve Vstupní a ve Výstavní síni 

(informace k tomu viz výše). Ve Vstupní síni byly předvedeny zejména ukázky košíkářského řemesla.  

3) 2. 4. 2013 – 19. 5. 2013 se uskutečnila výstava VEDEM – cesta terezínských kluků stále pokračuje. 

Výstavu vytvořili žáci soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, o.p.s. ve spolupráci s Židovským 

muzeem v Praze a s Oponou, o.p.s. Vernisáž výstavy dne 5. 4. 2013 proběhla s divadelním 

představením „Hledáme strašidlo“, zúčastnilo se jí 55 osob. Výstava připomněla životní reálie skupiny 

terezínských chlapců, kteří pod vedením vychovatele vytvořili samosprávu nazývanou „republika Škid“. 

Chlapcům se i přes zákaz dostávalo vzdělání a kulturního vyžití. Účastnili se nelegálního vyučování, 

besed s významnými lidmi, kteří tou dobou v terezínském ghettu nuceně pobývali. Chlapci vydávali 

časopis Vedem, jehož jméno nyní posloužilo k pojmenování celé výstavy. Významným počinem chlapců 

byla realizace divadelní hry „Hledáme strašidlo“ jednoho z nich, mladistvého básníka Hanuše 

Hachenburga, který zahynul ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Část výstavy byla také věnována 

osudům Židů z Čelákovic. Především zde bylo možno nalézt informace o rodině Diamantových. Dívky 

Věra a Eva z této rodiny se zásluhou humanitárního pracovníka Nicholase Wintona dostaly do 

náhradních rodin ve Spojeném království, kde na rozdíl od členů své biologické rodiny přežily druhou 

světovou válku. Výstava tak prezentovala i exponáty ze sbírky muzea. Školního programu, který 

organizovali sami žáci Přírodní školy, se zúčastnilo 84 žáků včetně pedagogického doprovodu. Výstava 

byla veřejnosti přiblížena příspěvkem studentky Kateřiny Bartošové ve Zpravodaji města Čelákovic, 

III/2013. Vyhodnocení výstavy a školního programu se ujali Mgr. Tereza Zborníková a další, viz tamtéž, 

V/2013. 
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Fotografie z vernisáže výstavy VEDEM – cesta terezínských kluků stále pokračuje (archiv Městského muzea v Čelákovicích)  

 

4) 21. 6. 2013 – 31. 8. 2013 došlo na výstavu Dvojí výročí muzea. Výročí se týkalo jednak 110 let od 

založení muzea a 30 let od jeho znovuzpřístupnění veřejnosti. Výstavy k výročím muzea či tvrze, ve 

které se část muzea nalézá, probíhaly opakovaně v minulosti, tentokrát se však změnily námět, libreto a 

vůbec celkové vyznění výstavy. Koncepčně byla výstava strukturována do 4 úseků: „Skromné počátky“ 

(1903-1949), „Než se tvrz stala muzeem“, „Když se tvrz stala muzeem“ (1949-1972), „Když tvrz muzeu 

přestala stačit“ (1983-2013). Samozřejmostí bylo využití exponátů z obou sbírek muzea při instalaci. 

Výstava byla veřejnosti prezentována příspěvkem „Dvojí výročí muzea“ od ředitele muzea ve Zpravodaji 

Města Čelákovic, VI/2013. 

5) 7. 9. 2013 – 6. 10. 2013 proběhla výstava MgA. Tomáše Speváka FREE WORLD, která byla veřejnosti 

přiblížena zejména článkem Mgr. Terezy Zborníkové ve Zpravodaji Města Čelákovic, IX/2013. Neobvykle 

pojaté ukázky z díla mladého talentovaného umělce, bývalého zaměstnance Městského muzea v 

Čelákovicích, specificky kombinovaly všední subjekty a objekty s využitím nevšedních barev a formátů, 

které divákovi ponechávaly volný prostor k vlastním interpretacím.  

6) 12. 10. 2013 – 19. 1. 2014 byla realizována výstava Výročí Jana Zacha a 30 let Komorního souboru 

Bohumíra Hanžlíka. Výstava byla slavnostně zahájena koncertem Komorního souboru Bohumíra 

Hanžlíka pod záštitou Města Čelákovic dne 12. 10. 2013, který navštívilo 61 osob. Spoluorganizátory 

výstavy a úvodního večera byly vedle Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka muzeum a Klub přátel 

Jana Zacha. Úvodní slovo proslovil RNDR. Jan Králík, CSc. Významnou doprovodnou akcí k výstavě byla 

přednáška muzikologa PhDr. Tomáše Slavického, Ph.D., - Jan Zach a Čelákovice. Současný stav bádání 

o hudebním skladateli, dne 16. 10. 2013. Veřejnost byla s těmito akcemi obeznámena prostřednictvím 

Zpravodaje Města Čelákovic, X/2013 (příspěvky Tomáše Slavického, Dvojí výročí Jana Zacha 1713-

1773-2013 ve světle nejnovějších výzkumů a od RNDr. Jana Králíka, CSc., Hanžlíkův Zach). Barokně 

klasicistní hudební skladatel a varhaník Jan Zach, jehož rodina měla i čelákovické kořeny, byl 

v minulosti opakovaně připomínán muzeem prostřednictvím různých kulturních akci včetně výstav 

(např. v letech 1999 a 2009), tentokrát byl zařazen do širšího časového kontextu místních hudebních 

dějin. Vstup na výstavu byl celou dobu jejího trvání volný. Výstava byla prodloužena z toho důvodu, že 

původně předpokládaná výstava o Josefu Volmanovi byla z technických a organizačních důvodů 

přesunuta do roku 2014. Další akce v souvislosti s osobností Jana Zacha v roce 2013 organizovaly 

Spolek pro varhanní hudbu a MUDr. Michaela Petišková s podporou Města Čelákovic.    
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Plakát k výstavě Dvojí výročí muzea (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

 

Sbírkové a další předměty muzeem zapůjčené (výběr) 

 

 Smlouva o výpůjčce č. 1/2013 ze 17. 5. 2013 s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

(půjčka raně středověké náušnice)  

 Smlouva o výpůjčce č. 2/2013 z 23. 8. 2013 s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. 

(půjčka sbírkových předmětů osteologického charakteru)  

 Smlouva o výpůjčce č. 3/2013 z 19. 9. 2013 s Muzeem Říčany (půjčka na výstavu „Říčany – výlet do 

první republiky“ v Muzeu Říčany)  

 Smlouva o výpůjčce č. 4/2013 z 23. 9. 2013 s Městem Duchcov (půjčka sbírkových předmětů 

osteologického charakteru pro výstavu zvířecích koster „Když zbydou jen kosti“ v Muzeu Města 

Duchcova, 7. 10. 2013 – 22. 11. 2013, na které se Městské muzeum v Čelákovicích podílelo)  

 Smlouva o výpůjčce č. 5/2013 z 24. 9. 2013 se Sborem dobrovolných hasičů Města Čelákovic 

(půjčka historického praporu)  

 Smlouva o výpůjčce č. 6/2013 z 4. 11. 2013 s Oblastním muzeem Praha – východ (půjčka kolekce 

negativů se vztahem k Masarykovu náměstí v Brandýse nad Labem)  

 Smlouva o výpůjčce č. 7/2013 z 11. 12. 2013 s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

(půjčka kolekce dermoplastických preparátů pro expozice zámku v Brandýse nad Labem)  

 Smlouva o výpůjčce č. 8/2013 z 11. 12. 2013 s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

(půjčka kolekce sbírkových předmětů pro expozici ve Staroboleslavské bráně)  

 Smlouva o výpůjčce č. 9/2013 ze 7. 12. 2013 s Junákem – svazem skautů a skautek ČR, Středisko 

Athabaska Praha (kolekce sbírkových předmětů na krátkodobou výstavu „Betlémy“ v Praze-Kbelích)  
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 Smlouva o výpůjčce č. 10/2013 z 18. 12. 2013 s Muzeem Říčany (půjčka exponátů archeologického 

původu pro expoziční účel)  

 

Muzeum od roku 2007 prezentuje své sbírky na dlouhodobé výstavě „Z historie školy“ v prostoru 

Obecního úřadu ve Skorkově, od roku 2004 trvá půjčka kolekce přírodovědných dermoplastických 

preparátů z bývalé sbírky habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského do expozice zámku 

v Brandýse nad Labem. 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.  

 

 

Sbírkové a další předměty muzeem vypůjčené (výběr) 

 

 Smlouva o výpůjčce z 20. 3. 2013 s Oblastním muzeem Praha-východ (vypůjčena kolekce 

reprodukcí obrazů Josefa Lady) 

 Výpůjčka dokumentů ze stavebního spisu k č. p. 464 z 22. 5. 2013 z archivu Odboru výstavby - 

stavebního úřadu Městského úřadu Čelákovice (za účelem využití během výstavy Dvojí výročí 

muzea)  

 Smlouva o výpůjčce z 9. 8. 2013 s Regionálním muzeem v Kolíně (vypůjčeny exponáty 

osteologického charakteru na studijní účel) 

 Smlouva o výpůjčce z 18. 11. 2013 s Regionálním muzeem v Kolíně (výpůjčka exponátů na výstavu 

ČOKOLÁDA, KRÁLOVNA SLADKOSTÍ aneb příběh sladkého hříchu) 

 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce z 13. 12. 2013 s Národním muzeem (prodloužení výpůjčky 

kosterního materiálu vystaveného v expozici muzea) 

 

 

 

Přednášky, besedy, koncerty a další jednorázové akce (mimo komentované prohlídky a 

svatby) 

1) 6. 1. 2013 proběhl Tříkrálový koncert v podání vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů 

CHAIRÉ pod vedením Josefa Krčka, v jehož úvodu došlo k vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Co by 

si přál Ježíšek pod stromeček“. Výtvarné práce ze soutěže zůstaly v muzeu vystaveny do 20. 1. 

2013. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Radou starších Církve čs. husitské v Čelákovicích, vstupné 

bylo dobrovolné. Návštěvnost činila 52 osob.  

2) 15. 2. 2013 se ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea uskutečnil akustický koncert 

skupiny Tomislava Zvardoně. Účast činila 52 osob. 

3) 14. 3. 2013 proběhl ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea koncert Zuzany 

Lapčíkové, cimbál i zpěv, a Josefa Feči, basa.  Účast 48 osob. 

4) 23. 3. 2013 přednáška Mgr. Pavla Snítilého v Mochově pro Místní skupinu Českého červeného kříže 

Archeologie v Městském muzeu v Čelákovicích. Celkem 22 přítomných posluchačů. Tématem 

přednášky byly archeologické výzkumy provedené muzeem v Mochově a okolí v posledních letech.  

5) 28. 3. 2013 byla realizována přednáška MUDr. Víta Zavadila Chile 2012: flora, fauna, krajina, 

poměry, ve spolupráci s Klubem kaktusářů Čelákovice, vstup zdarma. Účast činila 63 osob. 

6) 3. 4. 2013 proběhla přednáška Ing. Zdeňka Vacka Život v Mongolsku, s projekcí fotografií, ve 

spolupráci s Klubem kaktusářů Čelákovice, vstupné bylo dobrovolné. Účast byla 19 osob. 

7) 17. 4. 2013 v muzeu zazněl Koncert mladých klavíristů ze třídy Mgr. Viktorije Hanžlíkové Krafové, ve 

spolupráci se Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice a se Spolkem přátel čelákovického 

muzea, vstupné dobrovolné. Počet návštěvníků byl 52 osob.  
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8) 25. 4. 2013 proběhla přednáška Martina Tvrdíka Chile a Argentina 2012, aneb dvakrát přes Andy…, 

ve spolupráci s Klubem kaktusářů Čelákovice, vstup zdarma. Účast činila 59 osob.  

9) 13. 5. 2013 se uskutečnila přednáška Ing. Milana Jirsáka z občanského sdružení Mochov - místo pro 

život na téma Důchodová reforma - klady a zápory II. důchodového pilíře (bez zamlčování a v 

souvislostech), ve spolupráci s o. s. NAŠE Čelákovice, vstup volný. Z obsahu přednášky: základní 

informace o důchodové reformě - rozdíly mezi třemi pilíři, kdo může vstoupit do II. pilíře a kdy, co 

se bude za to platit, jakým způsobem se spoří, výplata z II. pilíře – možnosti, co na II. pilíř říkají 

nevládní experti a opozice, jak si budou spořit politici, klady a zápory II. pilíře, praktické rady, 

důležité odkazy, diskuze. Účast 8 osob.   

10) 18. 5. 2013 v rámci Mezinárodního dne muzeí 2013 byl umožněn celodenní vstup na výstavy a do 

expozic zdarma. V Expozici Čelákovické košíkářství (U Kovárny 22) byl realizován program Košíky 

105x jinak, spojený s názornými ukázkami výroby proutěného zboží, pediku, textilu, perníku 

keramiky, drátů, ovčího rouna či papíru, včetně možnosti vyzkoušet si řemesla, bylo zde připraveno 

občerstvení v podobě košíčků a další překvapení. Návštěvnost expozice Čelákovické košíkářství, 

která byla návštěvníkům v roce 2013 zpřístupňována pouze nepravidelně, na základě předběžné 

domluvy, činila 18. 5. 2013 celkem 82 osob.    

11) 22. 5. 2013 zazněl koncert skupiny Jana Koubková Quartet, ve spolupráci se Spolkem přátel 

čelákovického muzea. Upoutávka na koncert se objevila ve Zpravodaji Města Čelákovic, V/2013. 

Účast - 42 návštěvníků. 

12) 30. 5. 2013 prohlídka muzea pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze včetně 

navazující přírodovědné procházky v okolí. Účast 56 osob.  

13) 7. 6. 2013 proběhlo v Síni Jana Zacha slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o návrh územního 

plánu města. Akci zajišťoval Městský úřad Čelákovice prostřednictvím Odboru rozvoje města. 

Provázela ji několikadenní výstava návrhů územního plánu v Síni Jana Zacha, které se dostaly do 

soutěže. Účast cca 20 osob. Blíže viz Zpravodaj Města Čelákovic, VII/2013.  

14) 10. 6. 2013 proběhla beseda Když se řekne Irena Fuchsová, se spisovatelkou a nápovědou 

Činoherního klubu, ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea, vstupné bylo dobrovolné. 

Účast 13 osob.  

15) 11. 6. 2013 proběhlo Slavnostní vyřazení absolventů Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště TOS Čelákovice s.r.o. Účast cca 40 osob.  

16) 17. 6. 2013 proběhlo Slavnostní vyřazení absolventů Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště TOS Čelákovice s.r.o. Účast cca 40 osob. 

17) 22. 6. 2013 koordinovaně proběhly Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť 2013, v areálu muzea 

a v jeho blízkém sousedství. Všechny akce toho dne byly zájemcům přístupné zdarma. Akce byla 

inzerována ve Zpravodaji města Čelákovic, VI/2013 (Mgr. Tereza Zborníková, Jitka Růžičková, Soňa 

Husáriková za Městskou knihovnu), dále tamtéž, VII/2013, se vyskytlo zhodnocení (Mgr. Tereza 

Zborníková, Soňa Husáriková).  

o Na nádvoří muzea byl naplněn divadelní program Výtvarného oddělení Základní umělecké školy 

Jana Zacha Čelákovice: 

„O měšci, botách a jablíčku“ (Divadelní soubor J. K. Tyl); 

Dětský blok (žáci ZUŠ) – „Zlatovláska“, „Housátko“, „Jak si štěňátko chtělo hrát“, „Míček Flíček“, 

„Povídání o pejskovi a kočičce“, „Šípková Růženka“ (Studio Chmelaři, Základní škola Chmelnice, 

Praha 3); 

Marie Křepelková – „Filuta Pepino“ (žáci ZUŠ); 

Oldřich Daněk – „Příběh athénský a Příběh uherský“ (žáci ZUŠ); 

Carlo Goldoni -  „Treperendy“ (žáci ZUŠ); 

Arkadij Timofejevič Averčenko – „Podivíni na jevišti“ (žáci ZUŠ). 

o Expozice a výstavy muzea lákaly diváky na komentované prohlídky expozice.  
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o V Síni Jana Zacha bylo zejména dětem k dispozici rodinné loutkové divadlo Jana Karpaše (1913-

1984), člena studia Jiřího Trnky, kde si malí zájemci pod vedením starších žáků ZUŠ mohli 

zahrát pohádky. Na stejném místě později došlo k projekci dokumentárního filmu „Z popelnice 

do lednice“ (o plýtvání s potravinami, ve spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Jeden 

svět / Člověk v tísni, o.p.s.). 

o Expozice Čelákovické košíkářství opět umožnila volný vstup všem zájemcům o stará řemesla. 

o Archeologické pracoviště muzea znovu provádělo ukázkové práce během otevřených dveří. 

o Park Na Hrádku poskytl zázemí k občerstvení a atrakcím pro děti. Dále se zde uskutečnil 

program Cesta proutku ke košíku, který představoval jednotlivé fáze výroby košíkářských 

výrobků – a každý si jimi mohl projít. Program řemeslnických dílen zde probíhal ve spolupráci 

s Městským domem dětí a mládeže, který prezentoval další řemesla. 

o Městská knihovna Čelákovice si připravila výstavu Tingatinga obrazy z Tanzánie, výstavu obrazů 

afrických umělců, kterou během muzejní noci zahájila. Ve spolupráci Městské knihovny a 

Městského muzea byla uspořádána soutěž k výročím vzniku obou institucí, výsledky soutěže 

později vyhodnocovala Městská knihovna.  

o V kostele Nanebevzetí Panny Marie zazněla hra na varhany ve spolupráci se Spolkem pro 

varhanní hudbu. 

o Do muzejní noci se tentokrát zapojil i Husův sbor, ve kterém Církev československá husitská 

připravila komentované prohlídky chrámu.  

o Návštěvnost jednotlivých akcí 22. 6. 2013 činila v Expozici košíkářství 42 osob, na 

archeologickém pracovišti 97 osob, ve tvrzi cca 500 osob, v Městské knihovně 143 osob (z toho 

80 se účastnilo soutěže a vyplňovalo pracovní listy), Husův sbor přivítal cca 70 osob a kostel 

Nanebevzetí Panny Marie cca 20 osob. Zájem o komentované prohlídky ve tvrzi: 45 osob.  

o  

  

  

Fotografie z Muzejní noci a ze Svatojánské divadelní pouti 2013 (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 
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18) 27. 6. 2013 Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ a SZŠ MILLS, s.r.o. Účast cca 80 osob. 

19) 28. 6. 2013 Slavnostní rozloučení s 9. ročníky Základní školy Čelákovice, Kostelní 457. Účast cca 80 

osob. 

20) 17. 8. 2013 Spolek přátel čelákovického muzea v muzeu a v jeho blízkém okolí uskutečnil 6. 

pouťové oslavy, v jejichž programu se opět vyskytla možnost jízdy ve vláčku (s nástupem u tvrze), 

v parku Na Hrádku byly instalovány atrakce skákací hrad, kolotoč, houpačky, trampolína, 

občerstvení, prodejní stánky s širokým spektrem výrobků. Letecko - modelářský klub vystavil 

modely letadel, na nádvoří muzea dvakrát proběhla inscenace loutkové pohádky „O Petříčkovi“, na 

lodi mohli zájemci absolvovat projížďky na Labi od přívozu směrem na Lysou n. L., na poutním 

koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie zazněla barokní mariánská hudba souboru Societas 

Musicalis se sopranistkou Terezou Růžičkovou. Celkem 442 osob si na nádvoří muzea zakoupilo 

vstupenky na vláček a dalších 130 osob zhlédlo některé z představení na nádvoří muzea. 

Zhodnocení akce se dostalo na stránky Zpravodaje Města Čelákovic, IX/2013 (Mgr. Tereza 

Zborníková, Soňa Husáriková za Městskou knihovnu).   

21) 17. 9. 2013 proběhla přednáška Vývoj městské krajiny Čelákovic jako součást doprovodného 

programu k výstavě Vývoj městské krajiny Čelákovic, ve spolupráci s občanským sdružením NAŠE 

Čelákovice, vstup byl volný. Akce se zúčastnilo 33 zájemců.  

 

 

           Fotografie z přednášky Vývoj městské krajiny Čelákovic (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

22) 19. 9. 2013 došlo na koncert Šansony a jiné příběhy. Vystoupili Zlatka Bartošková – zpěv, Jiří Toufar 

– klavír, ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea. Účast dosáhla počtu 28 osob. 

23) 24. 9. 2013 proběhla přednáška Zapojení občanů do procesu tvorby nového územního plánu, ve 

spolupráci s občanským sdružením NAŠE Čelákovice, vstup byl volný. Účast činila 10 osob. 

24) 26. 9. 2013 se uskutečnila přednáška Ladislava Horáčka z Pískové Lhoty ALBÁNIE očima manažera 

ČEZu po několikaletém pobytu a novinky o rodu SULCOREBUTIA, ve spolupráci s Klubem kaktusářů 

Čelákovice, vstup volný. Účast byla 63 osob.  
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Fotografie členů Klubu kaktusářů Čelákovice (Archiv Klubu kaktusářů Čelákovice) 

 

25) 29. 9. 2013 v souvislosti se zakončením (derniérou) výstavy Vývoj městské krajiny Čelákovic na 

nádvoří tvrze zazněl swingový koncert Mole's Wing Orchestra, ve spolupráci s občanským sdružením 

NAŠE Čelákovice, návštěvnost činila 60 osob. 

26) 13. 10. 2013 byla v muzeu zahájena akce Putování za čelákovickými strašidly, ve spolupráci s 1. 

čelákovickým klubem potápěčů a vodáků, vstup volný. Muzeum zajišťovalo úvodní vyprávění 

(pověsti vážící se k Polabí). Na základě vybraných povídek 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků 

určil několikerá stanoviště s úkoly. Tvrz v souvislosti s touto akcí navštívilo 150 osob. K akci viz 

příspěvek od Jany Krejčí do Zpravodaje Města Čelákovic, XI/2013.  

27) 16. 10. 2013 proběhla přednáška PhDr. Tomáše Slavického, Ph.D., Jan Zach a Čelákovice. Současný 

stav bádání o hudebním skladateli, vstupné dobrovolné. Přednášku navštívilo 22 osob.  

28) 24. 10. 2013 byla realizována přednáška Jaroslava Šnicera Mexiko 2013, ve spolupráci s Klubem 

kaktusářů Čelákovice, vstup byl volný. Přednášku vyslechlo 61 osob.  

29) 29. 10. 2013 komentovaná prohlídka exteriérů Volmanovy vily pro předem ohlášené zájemce, ve 

spolupráci s vlastníky vily, vstup zdarma, akce se zúčastnilo 29 zájemců. 

30) 12. 11. 2013 byla přednáška Jana Matouška s promítáním o Číně. Přednášející byl na ročním 

výměnném studijním pobytu v Číně. Akce proběhla ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického 

muzea, vstupné bylo dobrovolné. Návštěvnost 38 osob. K tomu viz příspěvek doc. PhDr. Jana Volína 

ve Zpravodaji Města Čelákovic, XI/2013.  

31) 26. 11. 2013 koncert žáků Rodiče dětem, děti rodičům pod vedením operního pěvce Lea Mariana 

Vodičky, ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea, vstupné dobrovolné. Akce se 

zúčastnilo 28 osob.  

32) 30. 11. 2013 Adventní sobota v muzeu, vstup do expozic a na výstavy volný. Pracovníci Městského 

domu dětí a mládeže v muzeu zajistili své „vánoční drobnosti“ ve formě výtvarných dílen a ukázek 

řemesel pro všechny zájemce, hrálo přitom hudební seskupení Lahoda. Do tvrze zavítalo 296 

návštěvníků.    

33) 8. 12. 2013 měly proběhnout 2 Adventní koncerty Tria Canto corno e organo: Radka Kyralová, 

členka Souboru opery Národního divadla – mezzosoprán, Tomáš Kyral, sólista Pražské komorní 
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filharmonie – lesní roh a Věra Trojanová – klavír. Z důvodů malého zájmu byl uskutečněn pouze 

jediný. Ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea. Koncert navštívilo 58 diváků.  

34) 14. 12. 2013 proběhl 1. vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka, ve spolupráci 

s Klubem přátel Jana Zacha. Koncert navštívilo 51 diváků. 

35) 14. 12. 2013 zazněl Vánoční rockový koncert kapely Qwil, která zahrála vánoční koncert v podobě 

netradičně pojatých rockových písniček z vlastní tvorby, pořadatelem koncertu byla kapela Qwil. 

Koncert si poslechlo 10 diváků   

36) 15. 12. 2013 2. vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka, ve spolupráci se Spolkem 

přátel čelákovického muzea. Koncert si poslechlo 73 diváků.  

37) 15. 12. 2013 3. vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Koncert si poslechlo 72 

diváků.  

 

 

          Fotografie ze 3. vánočního koncertu Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka (archiv Městského muzea v Čelákovicích) 

 

38) 18. 12. 2013 byla realizována předvánoční uzavřená akce Základní školy J. A. Komenského pro 

pozvané hosty. 

 

 

Přehled návštěvnosti 2013 – přednášky, besedy, skupinové programy, koncerty, vyřazování 

žáků, svatby apod. 

    počet návštěvníků (numerický odhad vždy kurzivou) 

datum 
stručný popis akce / hlavní organizátor (MMČ vždy buď 

hlavní, nebo spoluorganizátor) 

přednáška, 
beseda, 
apod. 

skupinový 
apod. 

program 

koncert, 
recitace, 
divadlo 

vyřazení 
absolventů 

škol 
svatba 

leden 2013 skupinový program k vánoční výstavě / MMČ 
 

23 
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6. 1. 2013 Tříkrálový koncert  / RSCČHČ   52   

25. 1. 2013 svatba v muzeu     50 

únor 2013 skupinový program k výstavě Řemesla Polabí / MDDM  469    

15. 2. 2013 akustický koncert skupiny Tomislava Zvardoně / SPČM 

  
52 

  

14. 3. 2013 koncert Zuzany Lapčíkové / SPČM 
  

48 
  

23. 3. 2013 přednáška Mgr. P. Snítilého v Mochově o archeologii / MMČ 22 
    

28. 3. 2013 přednáška Chile 2012 / KKČ 63 
    

3. 4. 2013 přednáška Život v Mongolsku / SPČM 19 
    

4. 4. 2013 2 komentované prohlídky pro ZŠ Jirny / MMČ 
 

50 
   

13. 4. 2013 svatba v muzeu     50 

17. 4. 2013 koncert mladých klavíristů / ZUŠ + SPČM   52   

25. 4. 2013  přednáška Chile a Argentina 2012 / KKČ 59     

duben 2013 skupinový program k výstavě VEDEM / GPŠ 
 

84 
   

13. 5. 2013 přednáška Důchodová reforma / NČ 8 
    

18. 5. 2013 Mezinárodní den muzeí – Košíky 105x jinak  82    

22. 5. 2013  koncert Jana Koubková Quartet / SPČM 
  

42 
  

25. 5. 2013 svatba v muzeu     50 

30. 5. 2013 koment. prohlídka + přír. vycházka – studenti PřF UK  56    

7. 6. 2013 vyhlášení výsledků soutěže o návrh úz. plánu / MěÚ 
     

10. 6. 2013  beseda Když se řekne Irena Fuchsová / SPČM 13 
    

11. 6. 2013 slavnostní vyřazení absolventů / SOŠ a SOU TOS 
   

40 
 

15. 6. 2013 svatba v muzeu     50 

17. 6. 2013 slavnostní vyřazení absolventů / SOŠ a SOU TOS 
   

40 
 

22. 6. 2013 svatojánský divadelní program / ZUŠ   400   

22. 6. 2013 soutěž při muzejní noci / MKČ+MMČ  80    

22. 6. 2013 komentované prohlídky tvrze / MMČ  45    

27. 6. 2013 slavnostní vyřazení absolventů / VOŠ a SZŠ Mills 
   

80 
 

28. 6. 2013 slavnostní rozloučení s absolventy 9. tříd / ZŠ Kostelní 
   

80 
 

26. 7. 2013 svatba v muzeu     50 

9. 8. 2013 svatba v muzeu     50 

17. 8. 2013 2 divadelní představení při pouti /SPČM   130   

23. 8. 2013 svatba v muzeu     50 
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31. 8. 2013 svatba v muzeu     50 

13. 9. 2013 3 x svatba v muzeu     150 

17. 9. 2013 přednáška Vývoj městské krajiny Čelákovic / NČ 33 
    

19. 9. 2013 koncert Šansony a jiné příběhy / SPČM 
  

28 
  

24. 9. 2013  přednáška Zapojení občanů do územního plánu / NČ 10 
    

26. 9. 2013 přednáška Albánie očima manažera ČEZu / KKČ 63 
    

27. 9. 2013 svatba v muzeu     50 

29. 9. 2013 koncert Mole's Wing Orchestra / NČ   60   

říjen 2013 skupinový program k výstavě o J. Karpašovi / MMČ  809    

13. 10. 2013 akce Putování za čelákovickými strašidly / ČKPV 
 

150 
   

16. 10. 2013  koment. prohlídka pro žáky Střední školy A. Klara / MMČ  15    

16. 10. 2013 přednáška Jan Zach a Čelákovice / MMČ 22 
    

24. 10. 2013 přednáška Mexiko 2013 / KKČ 61 
    

29. 10. 2013 komentovaná prohlídka exteriérů Volmanovy vily / MMČ  29    

12. 11. 2013 přednáška o Číně / SPČM 38 
    

26. 11. 2013 koncert Rodiče dětem, děti rodičům / SPČM 
  

28 
  

30. 11. 2013 Adventní sobota v muzeu + dílny MDDM  296    

prosinec 2013 skupinové programy k výstavě o čokoládě / MMČ  158    

8. 12. 2013 adventní koncert Tria Canto corno e organo / SPČM 
  

58 
  

14. 12. 2013 1. vánoční koncert KSBH / KPJZ 
  

51 
  

14. 12. 2013 vánoční rockový koncert skupiny Qwil  / Qwil+MMČ 
  

10 
  

15. 12. 2013 2. vánoční koncert KSBH / SPČM 
  

73 
  

15. 12. 2013 3. vánoční koncert KSBH / MMČ 
  

72 
   

Seznam zkratek: 

 

 

ČKPV 1. čelákovický klub potápěčů a vodáků MMČ Městské muzeum v Čelákovicích 

GPŠ Gymnázium Přírodní škola NČ NAŠE Čelákovice 

KKČ Klub kaktusářů Čelákovice RSCČHČ Rada starších Církve československé husitské v Čelákovicích 

KPJZ Klub přátel Jana Zacha SOŠ a SOU TOS Střední odborná škola a střední odborné učiliště TOS Čelákovice 

KSBH Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka SPČM Spolek přátel čelákovického muzea 

MDDM Městský dům dětí a mládeže Čelákovice VOŠ a SZŠ Mills Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS 

MěÚ Městský úřad Čelákovice ZUŠ Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice 

MKČ Městská knihovna Čelákovice 
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III. PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ A ČINNOST MUZEA 

 

Úroveň a struktura zaměstnanosti, stav k 31. 12. 2013:  
 

 
 pracovní poměry - pracovní zařazení úvazek 

1. archeolog - kurátor 0,875 

2. pracovník úklidu 0,5 

3. přírodovědec a kurátor, správce depozitáře přírodovědné podsbírky 0,5 

4. dokumentátor v oblasti záchranných archeologických výzkumů 0,875 

5. dokumentátor a kurátor přírodovědných sbírek, správce depozitářů přírodovědné podsbírky 1,0 

6. ředitel muzea 1,0 

7. administrativní a spisový pracovník 1,0 

8. konzervátor a dokumentátor v oblasti záchranných archeologických výzkumů 1,0 

9. pokladník, zřízenec v kulturních zařízeních 0,4875 

10. pokladník, zřízenec v kulturních zařízeních  0,4875 

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 

15. knihovník, kurátor a dokumentátor  1,0 

 celkový přepočtený stav  12,225 

  
(Pozn.: Osoba nacházející se k 31. 12. 2013 ve výpovědní lhůtě, přerušené ochrannou dobou, nebyla v přehledu 

zohledněna.) 

 

V roce 2013 pokračovala spolupráce s vědeckými institucemi a s médii.  

Zaměstnanci muzea zhodnotili své pracovní výkony v roce 2013 na základě Rozhodnutí ředitele č. 

24/2013 ze dne  30. 12. 2013. Na základě písemných zpráv o pracovních výkonech jednotlivých 

zaměstnanců a dalších informací byl zpracován celkový přehled níže tak, aby ilustrativně přiblížil význam 

kulturně-osvětového působní muzea na společnost. 

Povinnosti uložené muzejním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 275/2000 Sb. byly naplňovány 

v závislosti na objemu finančních prostředků, se kterými muzeum hospodařilo. Jedna jediná žádost o 

provedení aktualizace v CES z roku 2013 nebyla vyřízena Ministerstvem kultury ČR do konce tohoto roku 

(byla vyřízena 9. 1. 2014). V roce 2013 Městské muzeum v Čelákovicích uhradilo pokutu 42.000,- Kč, která 

vyplývala z dlouhodobých nedostatků při správě sbírek, které odhalila kontrola Ministerstva kultury ČR 

v roce 2012. Záležitost byla medializována z iniciativy Českého rozhlasu (rozhovor ředitele muzea 

s redaktorem 11. 2. 2014) a týdeníku 5+2 (Viktor Votruba, Muzeu hrozí milionová pokuta, 21. 2. 2013). 

Zvláštní poděkování patří zaměstnancům, kteří se podílí na odstraňování nedostatků ve správě sbírek. 

Zpomalení růstu sbírek bylo v obecné rovině kompenzováno velmi potřebným zintenzivněním inventarizace 
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sbírek. V roce 2013 bylo podle záznamů v programu BACH ve sbírkách inventarizováno 93.740 kusů věcí 

movitých, což je zhruba či minimálně dvojnásobek ve srovnání s předchozími lety (51.010 ks v roce 2012, 

39.607 ks v roce 2011, 25.405 ks v roce 2010). Dále byly ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, 

Praha, v.v.i., podchyceny letité nedostatky muzea, které spočívají v nevyhotovování nálezových zpráv 

v období před rokem 2009 (povinnost oprávněné organizace, kterou muzeum je, vyhotovovat nálezové 

zprávy a ve stanovených termínech je předávat Archeologickému ústavu, je dána památkovým zákonem a 

dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů z října 1999 uzavřenou mezi 

muzeem a Akademií věd ČR). Debata se zřizovatelem o koncepci rozvoje muzea ještě zdaleka neproběhla, 

zatím jediné pracovní schůzky k ní se 22. 1. 2013 zúčastnilo 7 zastupitelů. Ve spolupráci s Ministerstvem 

kultury ČR a s Archeologickým ústavem muzeum odstraňovalo zjištěné nedostatky, nápravná opatření však 

budou trvat ještě celou řadu let. Odbornou činnost muzeum vyvíjelo jen na úrovni, která přísluší 

možnostem muzejní příspěvkové organizace zřizované malým městem.    

Přehled evidenční činnosti z kvantitativního hlediska je řešen samostatně níže.    

V roce 2013 muzeum sestavovalo a upravovalo svůj kulturní kalendář, přístupný prostřednictvím 

dálkového přenosu, a připravilo nový kulturní kalendář na rok 2014. Zvláštní poděkování přísluší 

zaměstnancům, kteří se často na úkor volného času podíleli na kulturních akcích a na propagaci činnosti 

muzea. V knize přijaté a odeslané pošty bylo zapsáno 3420 čísel jednacích a záznamů k nim, většina z nich 

souvisí s agendou archeologických výzkumů, resp. dohledů. Muzeum v souvislosti s nimi stavebníkům 

vystavilo celkem 100 faktur během roku 2013. Muzeum v roce 2013 sledovalo celkem 292 stavebních akcí 

jako garant archeologické památkové péče. Správa počítačové sítě a účetnictví byly řešeny v rámci 

dodavatelského vztahu. Příruční odborná knihovna byla v roce 2013 obohacena o 27 nových přírůstků. 

Evidenční záznamy fotoarchivu, který slouží jako pomocná evidence, byly ve srovnání se stavem k 31. 12. 

2012 početně navýšeny o 154 záznamů fotoarchivu za rok 2013, celkem tedy na 55.620 karet (záznamů) 

k 31. 12. 2013.   

 

Přehled jednotlivých školících kurzů, seminářů, konferencí a profesních schůzí, kterých se 

zaměstnanci muzea v roce 2013 zúčastnili: 

 schůze ředitelů příspěvkových organizací Města Čelákovic 

 Středočeská krajská sekce Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen: „AMG ČR“) 

v Roztokách u Prahy, 16. 4. 2013, 29. 10. 2013 

 zasedání Středočeské archeologické komise (1 x měsíčně) 

 Základní kurz Školy muzejní propedeutiky AMG ČR 

 9. konference environmentální archeologie v Českých Budějovicích, 28. – 30. 1. 2013 

 Přednášky pracovní skupiny Textil, Národní muzeum v Praze, 9. 4. 2013 

 seminář AMG ČR Muzeum a návštěvník, 25. 4. 2013 

 seminář Národní galerie v Praze Bezpečnost muzejních sbírek III, 10. 6. 2013 

 konference konzervátorů- restaurátorů, Hodonín, 10. – 12. 9. 2013 

 mezinárodní konference Iron Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin, Tărgu Mureş 

v Rumunsku, zde pronesena přednáška PhDr. Katalin Almassy “Remains of a pottery workshop (?) 

from the Upper Tisza Region”), 10. - 13. 10. 2013 

 12. zasedání k problematice sepulkrálních památek, Akademické konferenční centrum, 31. 10. 2013 

 XXIII. historický seminář Karla Nejdla – Mgr. Terezou Zborníkovou přednesen příspěvek Několik 

poznámek k vybraným jáchymovským epitafním oltářům – epitaf Uttmannů a Lerchenfelderů, epitaf 

Georga Puellachera s námětem Kladení Krista do hrobu, Epitaf Paula Beera s námětem Obrácení 

Šavla – předneseny nové poznatky ke jmenovaným uměleckým dílům; příspěvek vyjde ve sborníku 

z konference v roce 2014, 24. 11. 2013 

 konference středočeské sekce konzervátorů a restaurátorů, Sládečkovo muzeum v Kladně, 12. 11. 

2013 
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 seminář Prezentace předmětů kulturního dědictví, Národní Muzeum v Praze, 26. 11. 2013 

 
Přehled publikační aktivity Městského muzea v Čelákovicích v roce 2013: 

 Eisner, David (2012): Městské muzeum v Čelákovicích, in: Studie a zprávy – Historický sborník 

pražského okolí, 2/2012, Praha (rubrika zprávy) 

 Špaček, Jaroslav (2012): Náhrobní kámen Filipa Rotcimera ve Staré Boleslavi, in: Studie a zprávy – 

Historický sborník pražského okolí, 2/2012, Praha (rubrika materiály) 

 další příspěvky odevzdány do tisku (Snítilý, Pavel – Špaček, Jaroslav: Archeologické výzkumy na 

území středočeského regionu v letech 2011 a 2012 - Městské muzeum v Čelákovicích, in: 

Středočeský vlastivědný sborník, 31, 2013; Zborníková, Tereza: Epitafní oltáře Smiřických v Kostelci 

nad Černými lesy, in: Studie a Zprávy - Historický sborník pražského okolí, 3/2013, – odborná 

recenzovaná studie zabývající se novými poznatky a podrobným uměleckohistorickým popisem dvou 

oltářních arch Smiřických, umístěných v zámecké kapli sv. Vojtěcha v Kostelci nad Černými lesy) 

 průběžné příspěvky do měsíčníku Zpravodaj Města Čelákovic a do týdeníku 5+2 dny během roku 

2013, kromě některých citovaných výše dále např. příspěvek Mgr. Terezy Zborníkové – Svátek sv. 

Jana Nepomuckého, Zpravodaj Města Čelákovic, V/2013   

 muzeum v roce 2013 vydalo ve druhém, souborném a doplněném vydání publikaci Čelákovice – 

omalovánky a podílelo se na vydání publikace Čelákovice – procházka městem, kterou vydalo Město 

Čelákovice  

 muzeum se v roce 2013 podílelo na přípravě textů pro informační publikace o Sudově a Kostelním 

Hlavně a pro informační tabule připravované jirenské stezky. Dále vytvořilo informační text o 

Městském muzeu v Čelákovicích do tiskoviny 90 tipů na výlety v Polabí, který vydává Zlatý pruh 

Polabí, o. p. s. 

 

Příklady subjektů a objektů badatelského zájmu, které pracovníci muzea v souladu se společensko-

kulturním posláním muzea v roce 2013 a v rámci četných konzultací badatelských či středoškolských a 

vysokoškolských prací řešili: 

 Přírodovědné oddělení: odborná spolupráce při umístění ptačích budek (žáci Gymnázia, J. A. 

Komenského 414, Čelákovice); geologická charakteristika podloží místního regionu; metodologické 

aspekty správy přírodovědných sbírek (muzeum Kosmonosy); nevhodnost výsadby topolů v okolí 

Hrbáčkových tůní; četné posudky ke kácení dřevin (spolupráce s Odborem životního prostředí 

Městského úřadu Čelákovice a s Technickými službami Čelákovice) 

 Historické oddělení: architekt Karel Bíbr (diplomová práce); studie odtokových poměrů 

Čelákovického potoka (diplomová práce); stavitel a projektant Ferdinand Bleha – pátrání po 

příbuzenecké linii; kamenné kříže a boží muka (osobní badatelský zájem); historie šachů 

v Čelákovicích (osobní badatelský zájem); kříž na nároží ulic Kollárova a Sedláčkova + rešerše 

literatury k tématu boží muka (revitalizace kamenného kříže); skladatel a kapelník František Kovářík 

(osobní badatelský zájem); krajka z jihozápadní Afriky (diplomová práce); koláže typu klášterní 

práce (diplomová práce); Čelákovice a rok 1968 (maturitní práce); periodikum Vesnické zprávy 

Říčanska (osobní badatelský zájem); pamětní kámen z vyšehořovického lomu; výzkum metod 

prezentace dějin dětem a školnímu publiku – dotazník (diplomová práce); turistická informační 

centra – dotazník (bakalářská práce); malíř Čeněk Janda (osobní badatelský zájem); rodinná kronika 

z roku 1881 (osobní badatelský zájem); legionář Jan Henyš – rodinná historie; restaurování kartonů 

s náboženskými motivy (diplomová práce); sochař Jan Vítězslav Dušek a POMNÍK PADLÝM 

v Čelákovicích (součást přípravy monografie); reálie o Sedlčánkách (vysokoškolská práce); 

bibliografie k dějinám řemesel místního regionu; Adolf Kolínský a jaro 1945 v Čelákovicích  
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 Archeologické oddělení: keramika z archeologického výzkumu pod obchodním centrem TESCO v 

Čelákovicích; archeologické výzkumy ve Staré Boleslavi a v Klánovicích; předlokační aglomerace ve 

světle pohřebišť (vysokoškolská práce); staré kachle; konzervace dřeva apod.    

 

Městské muzeum v Čelákovicích dále v roce 2013 uzavřelo následující darovací smlouvy na věci 

movité, s nimiž do budoucna počítá, že budou začleněny do sbírek muzea: 

 7. 2. 2013: kolekce textilií z rodinné pozůstalosti 

 26. 3. 2013: sádrová busta T. G. Masaryka s vročením 1919 

 19. 4. 2013: kolekce konfekčních předmětů  

 24. 5. 2013: kamenná sekera, náhodný nález z k. ú. Přerov nad Labem 

 16. 7. 2013: kolekce 60 ks háčkovaných nebo paličkovaných deček 

 14. 8. 2013: textilie z rodinné pozůstalosti 

 29. 8. 2013: dárková tištěná kniha čínských veršů vydaná v Pekingu roku 1952 

 2. 9. 2013: tiskoviny z let 1968 – 1969 dokumentující události doby 

 20. 9. 2013: fotoalbum z 1. světové války, další fotografie a předměty z rodinné pozůstalosti 

 25. 10. 2013: kolekce užitných předmětů z domácnosti, 2. polovina 20. století  

 8. 11. 2013: kolekce fotografií – J. Volman Praha – Čelákovice – Žebrák 28x23 cm (celkem 36 ks) 

 12. 11. 2013: pivní sklenice 0,5 l pro tovární kantýnu firmy Josef Volman, a. s. 

 

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, zejména na výstavě v Muzeu města Duchcova nazvané „Když 

zbydou jen kosti“ (Bc. František Doubek). Podílelo se na činnosti Komise pro životní prostředí zřízené Radou 

Města Čelákovic. Spolupracovalo s médii a s odbornými institucemi, zejména s blízkými muzei, 

s Archeologickým ústavem, Praha, v.v.i., a s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Poskytovalo 

odbornou a metodickou pomoc středoškolským a vysokoškolským studentům a různým badatelům. Dne 11. 

9. 2013 přivítalo návštěvu prof. Borise Kryštufka, Ph.D, významného slovinského biologa, v doprovodu 

českého kolegy RNDr. Vladimíra Vohralíka, CSc. S ohledem na zpracování především osteologických nálezů 

se oddělení průběžně podílelo na záchranných archeologických výzkumech v roce 2013. Doplňovalo starší 

evidenční záznamy sbírkových předmětů do potřebné podoby. Realizovalo ornitologické, botanické, 

mineralogické či paleontologické pochůzky ve sběrných oblastech muzea.   

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. Připravovalo naprostou většinu výstav (samostatně zejména Výstavu 

obrazů Josefa Lady; výstavu Eduard Borovička: Obrazy; výstavu Čokoláda, královna sladkostí … aneb 

příběh sladkého hříchu; výstavu Štědrej večer nastal aneb od Ondřeje po Tři krále; výstavu Dvojí výročí 

muzea a v menším rozsahu se podílelo i na ostatních výstavách – viz výše) a další akce. Zajišťovalo 

fotodokumentaci různých akcí a událostí ve městě a v okolí. Spolupracovalo s měsíčníkem Zpravodaj Města 

Čelákovice a s řadou dalších médií a institucí. Oddělení se podílelo na činnosti redakčních rad 

Středočeského vlastivědného sborníku a Studií a zpráv - Historického sborníku pražského okolí, jichž je 

muzeum spoluvydavatelem, a které rovněž spolufinancuje v rozsahu, který je přiměřený možnostem 

muzea.  

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 292 sledovaných stavebních akcí 

bylo v 19 případech zjištěno narušení archeologických památek, což vyvolalo nutnost provedení 
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záchranného archeologického výzkumu. Dále byly v případě 3 akcí evidovány a orientačně zaměřeny 

povrchové sběry a náhodné nálezy archeologického materiálu. Na jedné akci 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 21 pozitivních archeologických akcí, včetně povrchových sběrů a náhodných 

nálezů. Do databáze ARCHIV Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., byl předán soupis 21 pozitivních 

archeologických akcí za rok 2011 pro Bulletin Záchranného oddělení – BZO (dnes Výzkumy v Čechách). Do 

Internetové databáze terénních výzkumů bylo zapsáno zmíněných 292 archeologických akcí sledovaných 

muzeem v roce 2013. Databáze byla průběžně aktualizována. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem byl 

dohodnut postup, jak napravit stav z minulosti, kdy nebyly vyhotovovány a Archeologickému ústavu 

odevzdávány nálezové zprávy, a to od roku 2000, který byl po diskuzi zvolen jako výchozí bod. Do archivu 

nálezových zpráv Archeologického ústavu bylo v elektronickém formátu předáno 30 nálezových zpráv ze 

záchranných archeologických výzkumů provedených v letech 2011-2012. Předání zkompletovaných 

nálezových zpráv Archeologickému ústavu je předpokládáno pro první čtvrtletí 2014. V závěru roku 2013 

navrhlo instalaci archeologické expozice v objektu Skleněné vily v Lázních Toušeň. Pracovníci 

archeologického oddělení však především doplňovali evidenční záznamy sbírkových předmětů do potřebné 

podoby a odstraňovali další dříve vzniklé nedostatky při správě rozsáhlé sbírky.  

Nejvýznamnější a také nejrozsáhlejší akcí Městského muzea v Čelákovicích v roce 2013 byl záchranný 

archeologický výzkum vyvolaný výměnou vysokotlakého plynovodního potrubí na katastrálním území obcí 

Mochov, Kozovazy, Nehvizdy a Záluží. V celé trase vyměňovaného potrubí byla skryta ornice v pásu 

širokém přibližně 4 m v délce téměř 3 km. Stavbou byla tedy vytvořena sonda prostupující poměrně velkou 

částí krajiny. V části stavby na katastrálním území Záluží a Nehvizdy (prostor mezi obcí Záluží a silnicí Praha 

– Poděbrady) nebyly na skryté ploše zjištěny narušené archeologické památky. Na dalším úseku stavby 

mezi silnicí Praha – Poděbrady a dálnicí D11 bylo při archeologickém dohledu identifikováno 31 objektů, 

pozůstatků po činnosti našich předků. Ve spodní části sledované trasy byl v rozsahu skrývky vypreparován 

a zdokumentován příkop předběžně datovaný do novověku. K nejzajímavějším nálezům patří žlábek tvořící 

kruh o průměru přibližně 3,5 m ohraničující jámu ve středu objektu. Přestože výplň žlábku neobsahovala 

chronologicky citlivý ani jiný materiál, podle analogických objektů odkrytých při archeologických výzkumech 

je možné nalezený objekt považovat za relikt mohyly. Přibližně v místě s nejvyšší nadmořskou výškou byla 

prozkoumána největší koncentrace objektů dokládající pravěké osídlení předběžně datované do eneolitu. 

Nalezeny byly kůlové jámy – pozůstatky po zapuštěných dřevěných konstrukcí nadzemních staveb, zásobní 

jámy a rozsáhlý objekt nepravidelného tvaru, pravděpodobně takzvaný „hliník“ – místo předpokládané 

těžby materiálu na omaz proutím vyplétaných stěn nadzemních konstrukcí. K nejčastěji nalézaným 

artefaktům patřili zlomky keramických nádob, nalezeny byly také části kostěných a kamenných nástrojů. V 

posledním úseku za dálnicí D11 byla prozkoumána kulturní vrstva s keramickými zlomky a zásobní jáma. 

Tyto objekty zatím nebyly přesněji datovány. Obecně je lze chronologicky zařadit do období zemědělského 

pravěku.1 

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.  

 

                                                           
1
 Podrobný přehled v odstavci zpracoval Mgr. Pavel Snítilý 
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IV. PŘEHLED EVIDENČNÍ ČINNOSTI Z KVANTITATIVNÍHO HLEDISKA  

 
Počet evidenčních čísel (přírůstkových a inventárních) v Centrální evidenci sbírek  
k 31. 12. 2013 

            
počet evidenčních 

čísel 

Sbírka Městského muzea v Čelákovicích Historická podsbírka (H) 132.820 

         
Přírodovědná podsbírka (P) 106.192 

Archeologická sbírka Městského muzea v Čelákovicích (A)   318.331 

Celkem                   557.343 

Pozn.: Žádost o aktualizaci v Centrální evidenci sbírek podaná v roce 2013 nebyla zpracována 
Ministerstvem kultury ČR do 31. 12. 2013. Počet evidenčních čísel v Centrální evidenci sbírek k 31. 12. 
2013 zůstává stejný jako 31. 12. 2011 (aktualizace byla provedena až 9. 1. 2014).  
 
 
 
Počet evidenčních karet (přírůstkových a inventárních) v databázi BACH k 31. 12. 2013  
(stav k 30. 1. 2014) 

a) Systematická evidence - elektronické databáze v programu BACH ve stavu k 30. 1. 2014 

Databáze 
BACH - 

kategorie 

evidenční 
karty 

31. 12. 
2013 

počet 
kusů 

předmětů 
na 

kartách k 
31. 12. 
2013 

katalogizační 
karty 

zapsané 
během 
2013 

počet 
kusů 

předmětů 
na 

kartách 
zapsaných 

2013 

evidenční karty 
inventarizované 

2013 

kusů předmětů na 
kartách 

inventarizovaných 
2013 

archeologická 
sbírka 184.545 305.289 18.102 19.355 42.983 53.864 

botanika 6.006 6.476 0 0 2.222 2.303 

osteologie 94.881 238.624 3.504 14.501 4.752 19.482 

přírodověda - 
obecné sbírky 11.516 14.387 0 0 0 0 

přírodovědná 
podbírka 
celkem 112.403 259.487 3.504 14.501 6.974 21.785 

hudebniny 11.386 35.871 0 0 0 0 

mapy 2.403 2.428 5 8 2.338 2.359 

plakáty 6.658 6.913 90 105 4.256 4.347 

historie - 
obecné sbírky 114.861 132.580 4.561 5.034 10.102 11.385 

historická 
podsbírka 
celkem 135.308 177.792 4.656 5.147 16.696 18.091 

              

vše celkem 432.256 742.568 26.262 39.003 66.653 93.740 
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       b) Chronologická evidence - elektronické databáze v programu BACH ve stavu k 30. 1. 2014 

Databáze BACH - kategorie 

evidenční 
karty k 
31. 12. 
2013 

počet 
kusů 

předmětů 
na 

kartách k 
31. 12. 
2013 

katalogizační 
karty 

zapsané 
během 2013 

počet 
kusů 

předmětů 
na 

kartách 
zapsaných 

2013 

  

  přírůstková kniha "stará" 15.587 173.205 0 0 
  přírůstková kniha "nová" 6.881 594.836 186 10.489 
            
  vše celkem 22.468 768.041 186 10.489 
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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 2013 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 – 4 žádosti 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – žádné 

Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti – žádné 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné  

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 - žádné 

 

 

V Čelákovicích dne 31. 1. 2014 

 

Mgr. David Eisner 

ředitel Městského muzea v Čelákovicích 
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DODATEK Č. 2: 

Protokol o provedené inventarizaci sbírek Městského muzea v Čelákovicích za kalendářní rok 2013  
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. 2013 do 31. 12. 2013: 

Zjištění: Mapa inv. č. H 14254, ačkoli 11. 1. 2013 inventarizována, nebyla později fyzicky dohledána – viz protokol  

z 3. 9. 2013, č. j. 2384/2013. 

 

Podpisové záznamy zaměstnanců, kteří se podíleli na inventarizaci sbírek v roce 2013: 

    

archeolog, kurátor přírodovědec, 

kurátor, správce 

přírodovědného 

depozitáře 

dokumentátor kurátor, 

dokumentátor, 

správce 

přírodovědných 

depozitářů 

datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis: 

    

 

     

dokumentátor, 

konzervátor 

kurátor, 

dokumentátor, 

správce his. 

depozitářů 

dokumentátor, 

správce his. 

depozitářů 

dokumentátor, 

konzervátor, správce 

arch. depozitářů 

kurátor, 

dokumentátor, 

knihovník 

datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis: 

     

 

 

V Čelákovicích dne 31. 1. 2014 

Mgr. David Eisner 

ředitel Městského muzea v Čelákovicích 

Jednotlivé sbírky a podsbírky 

Počet karet 
inventarizovaných v roce 

2013 (databáze BACH) 

Počet inventarizovaných 

kusů sbírkových předmětů 
v roce 2013 na těchto 

kartách 

Archeologická sbírka Městského 
muzea v Čelákovicích 42.983 53.864 

Sbírka Městského muzea 

v Čelákovicích:   

Přírodovědná podsbírka 6.974 21.785 

Historická podsbírka 16.696 18.091 

Celkem 66.653 93.740 


