
Realizované výstavy  

2004 

- 11. 1. Dřevořezby Dagmar Koverdynské-Novákové 

17. 1. - 7. 3. 
"...Marie Hartmanová fotografovala..." (aneb "poznáváme se?") - 
Miroslav Břeský 

13. 3. - 4. 4. 
Obrazy - Václav Jelínek, Rudolf Hindrich 
Fotografie - Josef Koloc 

10. 4. - 2. 5. Obrazy - Kresby (Roman Brückner) 

8. 5. - 30. 5. 
Malý salón - Prkna, která znamenají svět (výtvarné práce žáků 
ZUŠ Čelákovice) 

12. 6. - 19. 9. Krajky ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích 

25. 9. - 17.10. Hudba v obrazech - Marie Luisa Hlobilová 

30.10.- 21.11. Amatérské umění v Čelákovicích 

27.11.- 9. 1.2005 Čelákovický betlém a zima v obrazech Čeňka Jandy 

zapůjčené výstavy:  
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě  
19. 3. - 9. 5. Středověké a novověké kachle ze sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a Městského muzea v 
Čelákovicích 

 
2003 

leden Co bývalo pod stromečkem našich prarodičů a jejich předků 

březen Tok snění (pastely Alice Neugebauerové) 

duben Zambijské hračky (objekty a ilustrace Blanky Novotné) 

květen 
Malý salón - Návraty k antice (výtvarné práce žáků ZUŠ 

Čelákovice) 

červen - září 100 let Městského muzea v Čelákovicích 

říjen - listopad 
Bronzový věk v Podkrušnohoří a ve středních Čechách (výstava ve 
spolupráci s ÚAPP v Mostě a SM v Roztokách u Prahy) 

prosinec - leden 2004 Dřevořezby Dagmar Koverdynské-Novákové 

zapůjčené výstavy:  
Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou  
červen - srpen  
Výstava krajek 17. - 19. století (výběr ze sbírky Boženy Koutníkové) 

 
2002 

leden 2002 Půjdem spolu do Betléma 

únor - březen 
Obrazy a kresby starých Čelákovic (Čeněk Janda) 

"99 let muzea" (1903 - 2002) 

květen - červen 
Malý salón netradičně - klasicky (výtvarné práce žáků ZUŠ 
Čelákovice) 

červenec - srpen Výtvarná díla ze sbírek muzea 

srpen - září Obrazy, kresby, grafika (Jiří Hanžlík) 

září - říjen "Je to super" (netradiční výstava kolektivu mladých umělců) 

prosinec - leden 2003 Co bývalo pod stromečkem našich prarodičů a jejich předků 

 
2001 

leden Čas adventní i vánoční 

leden - únor Krajina v obrazech Milana Černíka a Zdeňka Pátka 

únor - březen Pavel Žilínek - obrazy 



březen - duben "Poletíme" sochy - kresby - malby (Zdeněk Manina) 

duben - květen Nález - Loď bláznů (Zbyněk Drozda) 

květen - červen Malý salón 2001 - Cesty (výtvarné práce žáků ZUŠ Čelákovice) 

červen - září Výtvarné a užitkové aspekty kamnových kachlů 

říjen - listopad II. mezinárodní přehlídka fotografií 

listopad - prosinec "Povídání s krajinou" (obrazy Jaroslava Mokrého) 

prosinec - leden 2002 Půjdem spolu do Betléma 

 
2000 

leden - únor 
Pastely - Štefan Škapík 
Plastika - Evženie Tomková 
Grafika - Jaroslava Jáněová 

únor - březen "Na cestách" (fotografie Jakuba Červeného) 

březen - duben Česká krajina v obrazech (Vladimír Mencl) 

květen - červen Malý salón 2000 (výtvarné práce žáků ZUŠ Čelákovice) 

červen - září Historie zvířat středního Polabí 

září - říjen Cesta se v zimě neudržuje 

říjen - listopad Poprvé - obrazy a grafika (Linda Klimentová) 

listopad - prosinec Krajina v obrazech Pavla Dvořáka a grafika Františka Fišera 

prosinec - leden 2001 Čas adventní i vánoční 

 


