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I. ÚVOD

 Hlavní sídlo muzea: 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 (ve tvrzi): 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
Zpráva Městského muzea v Čelákovicích o činnosti v roce 2014

Stránka 4 / 34
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.

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.
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II. NÁVŠTĚVNOST A KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST

Muzeum v roce 2014 uskutečnilo samo či ve spolupráci s jinými subjekty 14 výstav (včetně dvou
zahájených již v roce 2013), 10 vernisáží a dernisáží výstav. Podrobný přehled všech kulturních akcí za rok
2014 je představen níže.
V průběhu roku 2014 byla realizována řada akcí pro předškolní a školní mládež, i když v menším
zastoupení než v roce 2013. Z nich nejvýznamnější byly programy v souvislosti s výstavami „Čokoláda,
královna sladkostí“, „Otisky minulosti“ a „Zvedám své oči k tobě“.
Počet prodaných vstupenek v roce 2014 dosáhl úrovně 2.005 ks (v roce 2013 celkem 2.668 ks, v roce
2012 celkem 2.137 ks; v roce 2011 celkem 1.865 ks), což ukazuje na meziroční pokles mezi lety 2013 a
2014. Vybrané vstupné, dobrovolné vstupné v to nepočítaje, v roce 2014 činilo 28.010,- Kč (v roce 2013
celkem 34.860,- Kč, v roce 2012 celkem 29.440,- Kč; v roce 2011 celkem 26.345,- Kč). Z meziročního
srovnání let 2013 a 2014 vyplývá, že prodej vstupenek do muzejních expozic vzrostl, ale mnohem
významnější byl pokles prodeje vstupenek na výstavy způsobený o něco menším zastoupením školních a
skupinových programů v plánu akcí (zejména v cenové kategorii vstupného na výstavy za 10,- Kč).
Muzeum k tomu, aby intenzivněji rozvíjelo školní programy, postrádalo potřebné pracovní kapacity. Ceny
vstupenek přitom dlouhodobě zůstávají neměnné (mj. zásoby stávajících vstupenek nízké nominální
hodnoty jsou přitom stále značné).
Místním školám byl umožněn vstup zdarma v rámci školní výuky, pokud však tento vstup nebyl
obohacen doprovodným muzejním programem. Vstup zdarma byl návštěvníkům poskytnut taktéž během
Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti 2014 dne 21. 6. 2014, při zahájení adventu dne 29. 11. 2014 a
při vernisážích všech výstav. Celková návštěvnost je proto jako každý rok významně vyšší než počet
prodaných vstupenek.

Počty prodaných vstupenek a tržby za vstupné v roce 2014
Druh vstupenky

Počet prodaných vstupenek

Tržba v Kč

expozice za 20,- Kč

505

10.100

expozice za 10,- Kč

580

5.800

výstava za 15,- Kč

360

5.400

výstava za 10,- Kč

527

5.270

22

1.320

expozice košíkářství za 15,- Kč

2

30

expozice košíkářství za 10,- Kč

9

90

2.005

28.010

hromadný vstup za 60,- Kč

celkem
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Přehled návštěvnosti 2014 - expozice a výstavy, vernisáže výstav

Rok 2014

počet
vernisáží
(vernisáží)

domácí
návštěvníci

návštěvnost
vernisáží
(dernisáží)

zahraniční
návštěvníci

z toho
komentované
prohlídky a
celkem
jiné
návštěvníků programy pro
skupiny
seniorů či ze
škol

leden

0

500

2

0

502

128

únor

1

976

0

130

1106

527

březen

2

718

6

225

949

51

duben

1

201

0

88

290

0

květen

1

446

5

93

544

52

červen

1

1060

3

67

1130

236

červenec

0

339

4

0

343

0

srpen

0

945

19

0

964

0

září

1

291

20

40

351

42

říjen

1

284

3

20

307

72

listopad

2

468

2

143

613

120

prosinec
roční vyhodnocení

0

417

2

0

419

0

10

6645

66

806

7518

1228

Uskutečněné výstavy 2014 - Výstavní síň
1) 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, 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 Terezy
Zborníkové ZDENEK RYKR (1900 – 1940). UMĚNÍ JAKO REKLAMA – REKLAMA JAKO UMĚNÍ ze dne
23. 1. 2014, které se zúčastnilo 40 zájemců. K tomu viz příspěvky Terezy Zborníkové ve Zpravodaji
Města Čelákovic, 12/2013 a 1/2014. Komentovaných prohlídek pro skupiny ze škol se zúčastnilo 128
žáků.
2) 8. 2. – 22. 2. 2014 již popáté ve zdech muzea proběhla soutěžní výstava „Řemesla Polabí“ doprovázená
dílnami a programem. Tato Řemesla Polabí VII. si jako doprovodné téma zvolila „ornament“. Pod
názvem „Střípky mozaiky“ se pro děti skrýval jednoduchý soutěžní úkol: pastelkami namalovat vlastní
kousek společné mozaiky – kartičku s předtištěnými liniemi, které propojí všechny „střípky mozaiky“ do
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jediného celku. Během vernisáže 8. 2. 2014 hudebně vystoupila skupina „Piesonky“ a došlo k vyhlášení
výsledků výtvarné soutěže.
Víkendové dílny Řemesel Polabí - odpolední:
8. 2. 2014 - Tiskařská dílna – Alexandra Oppová - Atelier 6tej smysl, Stará Boleslav; Keltské šperky
– Jiří Šorel, Semice; Drátování – Josef Pich, Milevsko; Perníky – Alena Blechová, Ostrá.
9. 2. 2014 - Smaltovaný šperk – Mirka Šimonová, výtvarná dílna Labyrint, Čelákovice.
15. 2. 2014 - Plstění - Vlasta Polreichová, Stará Boleslav; Zdobení perníčků - Libuše Hlavatá, Stará
Boleslav; Korálkování – Tereza Klímová, Sedlčánky.
16. 2. 2014 - Masopustní dílna – drátování - Hana Maříková – cechmistr cechu dráteníků, Praha;
Košíčky z pedigu – Alena Borovičková, Nehvizdy.
21. 2. 2014 - Drátování – Josef Pich, Milevsko; Ornament–potisky, malování na textil – Alena
Zradičková a Martina Slováková, Čelákovice.
Víkendová dílna dopolední:
16. 2. 2014 – Ornament a malování s nejmenšími výtvarníky - Markéta Chybová, Čelákovice.
Ve všední dny byly pro předem domluvené školní skupiny zajišťovány dopolední programy pro
řemeslníky. Víkendové dílny navštívilo 88 osob, dopolední programy 439 dětí s pedagogickým
doprovodem. Vernisáž samotnou na 130 osob. Výstavu doplňovaly ukázky prací výtvarných umělců,
některá díla byla prodejní. Pozvánku na výstavu a vyhlášení výtvarné soutěže publikovala Alena
Zradičková ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 1/2014, Řemesla Polabí VII. současně zhodnotila v č.
3/2014 stejného měsíčníku.
3) 1. 3. – 30. 3. 2014 proběhla výstava Jaroslav Šíma: 30 let za řídítky, orientovaná cestovatelsky a
motoristicky. Motocyklový novinář, fotograf, cestovatel a dobrodruh Jaroslav Šíma zasvětil svůj život
cestování v jedné stopě. Krásu cestování na motocyklu objevil před 28 lety na první velké cestě tehdejší
Jugoslávií. Od té doby navštívil přes sedm desítek států čtyř kontinentů. V říjnu 2013 zarovnal počet
kilometrů zdolaných na motocyklech na úctyhodné číslo 1 250.000 km. Na čelákovické výstavě byly
vystaveny všechny jeho testované motocykly. Sama výstava byla doplněna o fotografie a suvenýry z
cest. Během slavnostního zahájení výstavy dne 1. 3. 2014, kterého se zúčastnilo 135 hostů, zazpívala
Miluška Voborníková, bývalá zpěvačka Divadla Semafor, a promluvil herec Petr Nárožný. Na dernisáž
30. 3. 2014 přišlo 90 zájemců. Pozvánku na výstavu publikoval Ivo Helikar ve Zpravodaji Města
Čelákovic č. 3/2014.
4) 5. 4. – 18. 5. 2014 se uskutečnila výstava Očima a objektivem Josefa Kyncla. Již zesnulý
čelákovický rodák Josef Kyncl rozvíjel své fotografické vlohy jako koníček vedle své strojírensky
orientované profese, ačkoli měl možnost stát se profesionálním fotografem. Při zaměstnání vystudoval
fotografickou školu Jána Šmoka. Josef Kyncl zachycoval své město ze všech úhlů, znají jej tak čtenáři
Zpravodaje Města Čelákovic, časopisů Květy a Fotograf. Řadě podniků zhotovoval fotografie do
katalogů. Retrospektivní výstava čerpala z autorovy rozsáhlé pozůstalosti, z archivu fotografií, který
mapoval mimo jiné i stavební rozvoj a společenský život za posledních více než 40 let v Čelákovicích.
Kromě fotografií dokumentárního charakteru byly vystaveny i snímky zachycující krajinné zázemí
Čelákovic. Vernisáže výstavy, během které vystoupili žáci Základní umělecké školy Jana Zacha
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Čelákovice, a promluvil Ludvík Adámek, se zúčastnilo 88 osob. Ludvík Adámek zveřejnil pozvánku na
výstavu ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 4/2014.
5) 24. 5. – 22. 6. 2014 probíhala tradiční výstava prací žáků Výtvarného oddělení Základní umělecké školy
Jana Zacha Čelákovice – Malý salón, tentokrát s podtitulem Mezi nebem a zemí. Výstavu dne
24. 5. 2014 uvedla výtvarnice a učitelka Jolana Fenclová se svými kolegy, při oficiálním zahájení zazněly
skladby v podání žáků Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice. Účast činila 93 osob. Než
výstava skončila, jen během Muzejní noci a Svatojánské divadelní pouti dne 21. 6. 2014 si ji prohlédlo
350 osob.
6) 28. 6. – 14. 9. 2014 se v hlavním sezónním čase uskutečnila výstava sochaře, malíře a kreslíře Zdeňka
Maniny Vzduchoplavci a plavci. Dominantním námětem autorových děl je lidské tělo. Zdeněk Manina
je umělcem, který má za sebou celou řadu úspěšných výstav a zajímavých instalací. Za všechny lze
uvést krátce předtím uspořádanou velkou retrospektivní výstavu s názvem „Personalista“, k níž vyšel
obsáhlý katalog, nebo instalaci sochy „Řetěz“, která zdobí park ve francouzském Vitry-sur-Seine. V
Čelákovicích svá díla autor nepředstavil poprvé. Návštěvníci muzea se s nimi mohli seznámit 13 let
předtím na výstavě „Poletíme“. Slavnostního zahájení výstavy, na kterém zahrála místní kapela Lahoda,
se zúčastnilo 67 osob. Stručný příspěvek napsala Tereza Zborníková (Kučerová) do Zpravodaje Města
Čelákovic č. 6/2015. Rozhovor Terezy Zborníkové (Kučerové) se Zdeňkem Maninou vyšel ve Zpravodaji
Města Čelákovic č. 7-8/2014.
7) 27. 9. – 16. 11. 2014 proběhla nejvýznamnější výstava, která byla založena na vlastních muzejních
sbírkách, Zvedám své oči k tobě. Církevní umění ze sbírek muzea. Na výstavě byly prezentovány
sbírkové předměty náboženského charakteru, z nichž několik (cenné církevní textilie) muzeum získalo
v hluboké minulosti z kolekce pedagožky, historičky umění a sběratelky Boženy Koutníkové. Významnou
skupinu vystavených předmětů představovaly kachle coby výstup z archeologické činnosti muzea,
s ikonograficky pestrými náboženskými motivy. V souvislosti s výstavou byly zrestaurovány 3 obrazy
(Jan Evangelista, Kristus Trpitel a Madona s Ježíškem) a domácí barokní oltář z muzejních sbírek. Ačkoli
cílem výstavy bylo zprostředkování uměleckých děl návštěvníkovi, ne všechny vystavené sbírkové
předměty bylo možné považovat za umělecká díla. Vedle obrazů s námětem například svatého Jana
Evangelisty nebo Panny Marie Sedmibolestné se návštěvník mohl seznámit se zmíněnými hodnotnými
církevními textiliemi, a také s užitým uměním. Byly představeny skutečně různorodé typy uměleckých
děl. Samostatným a poměrně výrazným celkem, s nímž se návštěvníci na výstavě setkávali, byla
skupina tzv. drobné devoční grafiky. Prezentovány byly svaté obrázky, které jsou ve sbírkovém fondu
muzea zastoupeny nejčetněji. K výstavě rovněž vznikl skromný katalog, který obsáhl podrobné popisy
vybraných a ikonograficky zajímavých děl. Vernisáže 27. 9. 2014, den před svátkem svatého Václava,
se zúčastnilo na 40 zájemců, kteří vyslechli hudební skladby v podání žáků Základní umělecké školy
Jana Zacha. Mluveným slovem doprovázela Tereza Zborníková (Kučerová), jinak též autorka výstavy a
jejího katalogu. Výstava se setkala s poměrně výrazným návštěvnickým zájmem a i díky kladným
hodnocením v knize návštěv ji lze považovat za zdařilou. Výstavu doprovázely školní programy, kterých
se v říjnu 2014 zúčastnilo 72 účastníků, z toho 68 žáků.
8) Daty 29. 11. 2014 – 1. 2. 2015 je vymezena výstava Nebojme se archeologie. Tajemství skrytá
pod rodinnými domy. Výstava byla upořádána s cílem představit vybrané archeologické výzkumy,
provedené přímo v Čelákovicích a v jejich nejbližším okolí. Muzeum výstavou chtělo připomenout široké
veřejnosti, že při hloubení základů pro rodinné domy, a také při stavbě malých bazénů, jímek a
krátkých domovních přípojek, je možné nalézt velmi zajímavá svědectví o dávné minulosti místního
regionu, která jsou hodná pozornosti a záchrany. Slavnostního zahájení výstavy, které připadlo na první
adventní sobotu, se zúčastnilo 73 zájemců a zazněly při něm skladby opět v podání žáků Základní
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umělecké školy Jana Zacha Čelákovice. Pozvánku na výstavu zveřejnili archeologové Pavel Snítilý a
Katalin Almassy ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 11/2014.

Foto: vernisáž výstavy „Řemesla Polabí VII“ 8. 2. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: Jaroslav Šíma a Petr Nárožný při vernisáži výstavy „Jaroslav
Šíma: 30 let za řídítky“ 1. 3. 2014 (zdroj: archiv muzea)

Foto: Zdeněk Manina při vernisáži výstavy „Vzduchoplavci a plavci“
28. 6. 2014 (zdroj: archiv muzea)

Foto: z vernisáže výstavy „Zvedám své oči k Tobě“ 27. 9. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: krátce před zahájením vernisáže výstavy „Nebojme se
archeologie“ 29. 11. 2014 (zdroj: archiv muzea)

Foto: adventní dílny Městského domu dětí a mládeže Čelákovice
v muzeu 29. 11. 2014 (zdroj: archiv muzea)
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Uskutečněné výstavy 2014 - Vstupní síň
1) 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 Jan Králík. Významnou doprovodnou akcí
k výstavě byla přednáška muzikologa Tomáše Slavického „Jan Zach a Čelákovice“. Současný stav
bádání o hudebním skladateli, dne 16. 10. 2013. Veřejnost byla s těmito akcemi obeznámena
prostřednictvím Zpravodaje Města Čelákovic č. 10/2013 (příspěvky Tomáše Slavického, „Dvojí výročí
Jana Zacha 1713-1773-2013 ve světle nejnovějších výzkumů“ a od Jana Králíka, „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 Michaela Petišková s podporou Města Čelákovic.
2) 8. 2. – 22. 2. 2014 proběhla současně ve Vstupní a ve Výstavní síni výše již zmíněná výstava Řemesla
Polabí VII.
3) 1. 3. 2014 – 6. 4. 2014 byla představena přírodovědná výstava Otisky minulosti, aneb trilobiti,
dinosauři a mamuti ze sbírek muzejních i soukromých. Výstava připravená muzeem ve
spolupráci s paleontologickým oddělením Národního muzea v Praze a soukromými sběrateli představila
paleontologické nálezy uložené v muzejních i soukromých sbírkách. Návštěvník měl příležitost seznámit
se s nejproslulejšími zástupci jednotlivých geologických období vývoje Země. K vidění byli zejména
druhohorní zástupci fauny a flory, jejichž otisky ve zdejší krajině na České křídové tabuli nalézáme
nejčastěji. Například okolní pískovny a bývalé cihelny poskytly množství kosterních pozůstatků zástupců
tehdejší fauny - mamutů, zubrů, či srstnatých nosorožců. Článek k výstavě publikoval František Doubek
ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 3/2014. Do školního programu k této výstavě se zapojilo 43 účastníků,
žáků s pedagogickým doprovodem v rámci školná výuky.
4) 15. 4. – 3. 6. 2014 se ve Vstupní síni připomenul Spolek přátel čelákovického muzea menší prezentací
Deset let Spolku přátel čelákovického muzea. Spolek tímto způsobem rekapituloval svou pestrou
kulturně osvětovou činnost na základě vybraných fotografií a dokumentů. Ve Věstníku Asociace muzeí a
galerií č. 4/2014 vyšel článek dlouholeté bývalé pracovnice muzea a pokladní Spolku Štěpánky
Gebellové pod názvem „Spolek přátel čelákovického muzea bilancuje“. Místopředseda Spolku Jan Volín
zveřejnil příspěvek „Hudba, slovo, obraz – desetiletí Spolku přátel čelákovického muzea“ ve Zpravodaji
Města Čelákovic č. 6/2014.
5) 7. 6. 2014 - 21. 9. 2014 proběhnuvší výstava Továrník Josef Volman a Čelákovice splatila alespoň
část dluhu vůči osobnosti a dědictví nejvýznamnějšího čelákovického podnikatele, továrníka, mecenáše,
který pociťujeme. Výstava ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích, Oblastního muzea Praha-východ
a ze soukromých sbírek, z archivních fondů Státního oblastního archivu, byla rozčleněna do několika
okruhů: Josef Volman - profil osobnosti, Josef Volman - budovatel průmyslu, Josef Volman - dodavatel
strojů, Josef Volman - pomoc druhým, Volmanova vila, Josef Volman - poslední rozloučení. Výstava
zprostředkovala velké množství archiválií, zejména z posledních let Volmanova života, které ukazují na
rozměr Volmanova mecenášství, a ohlasy na Volmanovo úmrtí v roce 1943 v podobě mnoha
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kondolenčních dopisů, které svým původem zdaleka překračovaly tehdejší hranice protektorátu Čechy a
Morava a Velkoněmecké říše. Ředitel muzea publikoval příspěvek „Válečná zkušenost továrníka
Volmana“ ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 6/2014.
6) 30. 9. 2014 – 23. 11. 2014 proběhla výstava maleb Miloslava Vokouna Naše parní lokomotivy v
dobách své slávy. Vernisáže výstavy se 5. 10. 2014 zúčastnilo 20 zájemců. Vystavené obrazy přiblížily
parní lokomotivy vyráběné v českých zemích před první světovou válkou. Všechny obrazy vznikly na
základě pečlivého studia rakouské dokumentace, která byla využívána i po první světové válce.
Hudební část vernisáže pomohli naplnit žáci Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice. Výstava
byla prodejní. Pozvánka Miloslava Vokouna na akci byla publikována ve Zpravodaji Města Čelákovic
č. 10/2014.
7) Daty 29. 11. 2014 – 1. 2. 2015 je vymezena výstava balených cukrů nazvaná Oslaď si svůj život,
představující to nejzajímavější ze sbírek tří sběratelek. Při slavnostním zahájení výstavy 30. 11. 2014
proslovil ředitel muzea krátkou přednášku o dějinách cukru a cukrovarnictví v českých zemích, o
hudební vstup se klasickými jazzovými melodiemi postarala skupina „mambii & the lawyer“, kterou tvoří
Petra Kubátová (zpěv) a Petr Vaněk (klavír). Zahájení výstavy se zúčastnilo 70 osob. Pozvánku na
výstavu zveřejnila organizátorka výstavy Marcela Pohanová ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 11/2014.

Sbírkové a další předměty muzeem zapůjčené
1) Smlouva o výpůjčce č. 1/2014 uzavřená dne 31. 1. 2014 s Městysem Lázně Toušeň (půjčka
sbírkových předmětů pro expozici v tzv. Skleněné vile)
2) Smlouva o výpůjčce č. 2/2014 uzavřená dne 4. 2. 2014 s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.
v. i. (půjčka sbírkových předmětů osteologického charakteru pro badatelské účely)
3) Smlouva o výpůjčce č. 3/2014 uzavřená dne 4. 2. 2014 s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.
v. i. (půjčka sbírkových předmětů osteologického charakteru pro badatelské účely)
4) Smlouva o výpůjčce č. 4/2014 uzavřená dne 28. 5. 2014 s Městem Čelákovice (sbírkový předmět
H 106835 - sádrová busta T. G. Masaryka) - nerealizováno
5) Smlouva o výpůjčce č. 5/2014 uzavřená dne 8. 9. 2014 se Sborem dobrovolných hasičů Města
Čelákovic (sbírkový předmět H 111299 - hasičský prapor, za účelem expozice)
6) Smlouva o výpůjčce č. 6/2014 uzavřená dne 15. 9. 2014 s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha,
v. v. i. (půjčka sbírkových předmětů osteologického charakteru pro badatelské účely)
7) Smlouva o výpůjčce č. 7/2014 uzavřená dne 23. 9. 2014 s Národní galerií v Praze (sbírkový předmět
A 3969 – základová plaketa z Mochova ze 13. Století, za účelem expozice na výstavě „Otevři
zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300“)
8) Smlouva o výpůjčce č. 8/2014 uzavřená dne 14. 11. 2014 s Městským muzeem Česká Třebová
(sbírkový předmět A 4550 – reliéfní komorový kachel s motivem šlechtice)
9) Smlouva o výpůjčce č. 9/2014 uzavřená dne 13. 1. 2014 s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha,
v. v. i. (půjčka sbírkových předmětů osteologického charakteru pro badatelské účely)
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10) Smlouva o výpůjčce č. 10/2014 uzavřená dne 17. 12. 2014 s Městem Čelákovice (sbírkový předmět
H 106835 - sádrová busta T. G. Masaryka za účelem instalace v zasedací síni Rady Města Čelákovic)
11) Smlouva o výpůjčce č. 11/2014 uzavřená dne 24. 11. 2014 (sbírkový předmět H 37789 – publikace
„Eva Hayman, By the Moon and the Stars“, k badatelským účelům)
12) Smlouva o výpůjčce č. 12/2014 uzavřená dne 1. 12. 2014 s Junákem – svazem skautů a skautek ČR
(sbírkové předměty – části vánočních betlémů, k výstavním účelům)

Muzeum od roku 2007 prezentuje své sbírky na dlouhodobé výstavě „Z historie školy“ v prostoru
Obecního úřadu ve Skorkově (v roce 2014 již naposledy), 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)
13) Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 26. 2. 2014 s Národním muzeem v Praze (sbírkové předměty na
výstavu „Otisky minulosti, aneb trilobiti, dinosauři a mamuti ze sbírek muzejních i soukromých“)
14) Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 30. 4. 2014 s Oblastním muzeem Praha-východ v Brandýse nad
Labem (sbírkové předměty osteologického rázu, na výstavu „Otisky minulosti, aneb trilobiti,
dinosauři a mamuti ze sbírek muzejních i soukromých“)
15) Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 29. 5. 2014 s Českou republikou – Státním oblastním archivem
v Praze (archiválie půjčené na výstavu „Továrník Josef Volman a Čelákovice“)
16) Dodatek ke smlouvě o výpůjčce s Národním muzeem z 11. 12. 2014 (prodloužení výpůjčky
kosterního materiálu vystaveného v expozici muzea na rok 2015)

Přednášky, besedy a semináře v muzeu
1) Dne 23. 1. 2014 se uskutečnila přednáška Mgr. Terezy Zborníkové, pracovnice muzea, ZDENEK
RYKR (1900 – 1940). UMĚNÍ JAKO REKLAMA – REKLAMA JAKO UMĚNÍ, formou krátkého
představení života a tvorby avantgardního umělce, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s
čokoládovnou Orion, pro niž vytvořil známou čtyřcípou hvězdu nebo kofilového mouřenína.
Přednáška se stala součástí doprovodného programu k výstavě „Čokoláda, královna sladkostí …
aneb příběh sladkého hříchu“. Vstupné bylo dobrovolné. Akce byla zpropagována popularizačním
článkem Terezy Zborníkové „Zdenek Rykr – umělec ve službách Orionky“, který vyšel ve Zpravodaji
Města Čelákovic č. 1/2014. Návštěvnost čítala 40 osob.
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2) Ve dnech 20. 2. 2014 a 21. 2. 2014 proběhla veřejně propagovaná konference Budoucnost želvy
bahenní v ČR: jak dojít k reintrodukci? Pořadatelem akce byla HERPETA, o. s., ve spolupráci s
Městským muzeem v Čelákovicích, Muzeem přírody Český ráj a s Polabským muzeem
v Poděbradech. Doprovodnou akcí se stala výstavka dokumentující nálezy želv v místním regionu
připravená muzeem. Konference probíhala jako blok přednášek společně s komentovanou
prohlídkou expozic muzea pro účastníky. Účast dosáhla úrovně 32 osob.
3) 12. 3. 2014 byla uskutečněna přednáška esperantisty Pavla Polnického Neznámé Thajsko,
Malajsie a Singapur, s projekcí obrázků, ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea a s
výběrem dobrovolného vstupného. Účast byla 36 osob.
4) 27. 3. 2014 proběhla přednáška Argentina Václava Jiránka z Prahy ve spolupráci s Klubem
kaktusářů Čelákovice, spojená s miniburzou kaktusů na nádvoří muzea. Vstup byl zdarma. Účast
činila 61 osob.
5) 31. 3. 2014 přišla řada na besedu Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví, která byla
připravena ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí Rady Města Čelákovic. Vstup byl volný. Blíže
viz příspěvek Petra Petříka ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 3/2014. Organizátoři přizvali kromě
činitelů samosprávy, Odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice také zástupce Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje, Krajského úřadu Středočeského kraje, odborníka na kvalitu
ovzduší a zástupce velkého průmyslového podniku. Organizátoři besedy zájemce seznámili s
aktuálními údaji o čistotě ovzduší v našem městě, s dopady znečištěného vzduchu na lidské zdraví a
s možnostmi, jak zlepšovat kvalitu toho, co dýcháme. Účast byla 46 osob.
6) 24. 4. 2014 proběhla přednáška Kuba 2012. Kaktusy, příroda, lidé, památky, z expedice
přírodovědců (s cílem znovunalézt Neolloydia cubensis), kterou přednesl Vít Zavadil,
cestovatel, zoolog a přírodovědec z Nového Strašecí, ve spolupráci s Klubem kaktusářů Čelákovice.
Akci doprovázela miniburza kaktusů na nádvoří muzea, vstup byl zdarma. Účast dosáhla počtu cca
60 osob.
7) 7. 5. 2014 se v souvislosti s 90. výročním narození významného českého literáta uskutečnila beseda
Eduard Petiška a Čelákovice za účasti spisovatele Martina Petišky. Vstupné bylo dobrovolné.
Besedu navštívilo 35 zájemců. Blíže viz rozhovor ředitele muzea s Martinem Petiškou o tatínkovi,
který pod názvem „Čelákovice a vesmír“ vyšel ve Zpravodaji Města Čelákovice č. 5/2014.
8) 15. 5. 2014 proběhla kaktusářská přednáška Fata Morgana RNDr. Evy Smržové opět
v Čelákovicích, kterou opět připravil Klub kaktusářů Čelákovice. Přednáška vedoucí skleníku FATA
MORGANA v Botanické zahradě hlavního města Prahy v Troji, Evy Smržové, s projekcí obrázků z
cest po nalezištích, byla pro každého zájemce zdarma. Viz příspěvek Zdeňka Červinky ve Zpravodaji
Města Čelákovic č. 5/2014. Účast dosáhla počtu cca 60 osob.
9) 29. 5. 2014 organizovaly Městské muzeum v Čelákovicích a Spolek kaktusářů Čelákovice v rámci
dalšího semestru přírodovědné bytové univerzity přírodovědnou vycházku Ptáci v okolí Čelákovic.
Akce pro širokou veřejnost byla zahájena na nádvoří muzea. Vstup byl zdarma. Odborný výklad
zajistili pedagogové Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Akce se rovněž zúčastnili posluchači
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Účast byla 50 osob včetně vysokoškolských studentů.
10) 3. 6. 2014 ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea proběhl hudební pořad Jiřího
Černého o zpěvačce Evě Olmerové. Akce o talentované jazzové zpěvačce v pořadu s hudebními
Zpráva Městského muzea v Čelákovicích o činnosti v roce 2014

Stránka 14 / 34
ukázkami byla pořádána v rámci oslav 10 let činnosti Spolku přátel čelákovického muzea. Přišlo 44
návštěvníků.
11) 12. a 13. 6. 2014 proběhly besedy o včelařství jako takovém a o čelákovickém včelařství provázené
drobnou výstavkou v Síni Jana Zacha pod názvem Ať to bzučí. Výstava Sdružení včelařů
Čelákovice byla spojena s prezentací skleněného včelího úlu. Výstavka poskytla náhled do života
včel a činnosti místního včelařského sdružení. První z besed byla pro dospělé zájemce, další pro
menší děti z místních škol. Vstup byl volný. Doprovodných akcí se celkově zúčastnilo 129 osob,
z toho 110 dětí.
12) 25. 9. 2014 patřil prostor muzea Klubu kaktusářů Čelákovic, který uspořádal přednášku Kaktusáři
a jejich sbírky, během které svými sbírkami provedl Jan Boháček z Hoštky, člen roudnického
kaktusářského spolku. Přednáška byla doprovázena obvyklou miniburzou kaktusů. Vstup byl volný.
Účast činila cca 60 osob.
13) 2. 10. 2014 proběhla beseda se spisovatelem a novinářem Jaroslavem Kmentou, ve
spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea. Beseda se týkala práce známého
investigativního novináře. Dostavilo se 18 zájemců.
14) 23. 10. 2014 v rámci Týdne vzdělávání dospělých v Síni Jana Zacha proběhly 2 přednášky, jednak
Nebojme se archeologie, kterou přednesl archeolog muzea Pavel Snítilý, jednak Přednášku k
výročí první světové války, kterou pronesl ředitel muzea. Každé z těchto přednášek se účastnilo
5 osob.
15) 30. 10. 2014 Pavel Heřtus ze Sibřiny, zahradník, botanik a cestovatel přednesl přednášku pod
názvem Peru – nadoblačná říše Inků. Akci zorganizoval Klub kaktusářů Čelákovice. Vstup byl
opět zdarma a doprovázen miniburzou kaktusů na nádvoří muzea. Návštěvnost činila 70 osob.
16) 31. 10. 2014 proběhla přednáška Michala Dlouhého Povídání o četnících a četnických
humoreskách. Průvodcem pořadu byl zasvěcený znalec dějin četnictva na našem území, Michal
Dlouhý, který přiblížil mj. životní osudy legionáře a četníka Josef Arazima původem ze Sedlčánek.
Dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Na toto téma Dlouhý
publikoval řadu odborných pojednání a knižních titulů. Spolupracuje s režiséry Dušanem Kleinem,
Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry jako odborný poradce při natáčení detektivních a
kriminálních filmů. Ve snaze rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké
veřejnosti oslovil režiséra Antonína Moskalyka. Po několika letech příprav vznikl divácky úspěšný
televizní seriál "Četnické humoresky". Za svůj největší úspěch Michal Dlouhý považuje to, že je
označován jako "duchovní otec", autor námětů deseti dílů z první série a odborný poradce při
přípravě a natáčení seriálu. Přednáška, která probíhala ve spolupráci muzea a Spolku přátel
čelákovického muzea, byla spojena s prodejem knih o četnících a s autogramiádou. Vstupné bylo
dobrovolné. Účast dosáhla počtu 24 osob.
17) 12. 11. 2014 proběhla beseda Herec Pavel Nový vypravuje. Pavel Nový vyprávěl nejen zážitky z
hereckého života, z divadla i z filmového natáčení, ale i o tom, jak je život nepředvídatelný.
Organizátorem akce byl Spolek přátel čelákovického muzea. Návštěvnost byla 54 osob.
18) 17. 11. 2014 muzeum uskutečnilo připomínkovou akci Čelákovický 17. listopad dvacet pět let
poté. Akce, na které se vybíralo dobrovolné vstupné, se účastnili pamětníci a účastníci čtvrt století
starých událostí, a také zájemci o novodobou historii Čelákovic. Téměř tříhodinová akce probíhala
jako přátelské setkání, případně jako beseda, s drobným pohoštěním a byla provázena dvěma
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souběžnými prezentacemi promítanými na plátno, jednak prezentací o kulturních a politických
změnách na komunální úrovni Čelákovic, a jednak prezentací z díla Josefa Kyncla, který svými
černobílými fotografiemi vystihl ducha doby. Akce symbolicky skončila zpěvem československé (sic!)
hymny při rozsvícených svíčkách na nádvoří tvrze. Přišlo 68 návštěvníků. Akci okomentoval Petr
Polnický ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 12/2014.
19) 27. 11. 2014 v muzeu proběhl diskuzní večer věnovaný chystané studii identifikace hlavních zdrojů
znečištění ovzduší v Čelákovicích – Znečištění ovzduší v Čelákovicích, jeho původ a toxicita.
Doprava? Lokální topeniště? Průmysl? Moderátorem večera byl Jan Topinka z Oddělení
genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Místa rezervovaná pro
pozvané hosty obsadili Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Michal Vojtíšek ze Strojní
fakulty ČVUT v Praze a Pavel Mikuška z Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i., v Brně. Vstup na
akci byl zdarma. Účast byla 18 osob. Jan Topinka zveřejnil příspěvek „Hledání hlavních zdrojů
znečištění ovzduší“ ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 1/2015.

Koncerty, divadelní, literární a jiná kulturní představení v muzeu
1) 5. 3. 2014 od 19.00 došlo na koncert swingové skupiny Petra Ernyei Quartet, ve spolupráci se
Spolkem přátel čelákovického muzea, který navštívilo 32 osob. Dle vlastních slov Petry Ernyei

„Vyrůstala jsem v jazzovém prostředí již od malička. Jako malinká jsem měla tu čest poslouchat
doma přední české jazzové velikány, kteří si u nás dávali dostaveníčko na hudebních seancích Pavel Klikar, Honza Štolba, Bob Zajíček, Ireana a Vojta Havlovi a mnoho dalších. Když mi bylo 17 let
a pořád jsem si zpívala, tatínek - známý to banjista a leadr kapely Jazzphonic Orchestra mi povídá:
Tak už se konečně nauč aspoň 4 písničky ať tě někam můžu vzít!". A jela jsem rovnou do Ameriky
do San Francisca, kde se jsem se zacvičovala se skvělými muzikanty - Jardou Kosem, Pedrem
Hasmanem.....Po návratu už nebyla cesta zpátky a já zůstala u zpívání dodnes. Na mé hudební
cestě mě velice ovlivnil Pavel Klikar a jeho Originální Pražský Synkopický Orchestr, kde jsem zpívala
celé 3 roky. Následovaly kapely Pražský Swingový Orchestr Jana Matouška, Jakub Šafr Quartet a v
roce 2009 jsme spolu se skvělým kytaristou Markem Rejhonem založili nový jazzový quartet. Přizvali
jsme ke spolupráci báječného kytaristu Jaroslava Šindlera a swingujícího basistu Jana Greifonera.
Tak vznikla kapela PETRA ERNYEI QUARTET. Od roku 2001 pravidelně navštěvujeme jazzové
festivaly v Anglii, Německu, Slovensku nebo Maďarsku.“ Koncert navštívilo 32 zájemců.
2) 15. 4. 2014 zazněl Koncert dua ConTempo, Lenka Kozderková - flétna a Markéta Mazourová –
marimba, bicí, ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea. Koncert si poslechlo 22 osob.
3) 2. 5. 2014 proběhl Koncert sopranistky Jany Heryánové za klavírního doprovodu Bernda
Radocha, ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea. Na koncert zavítalo rovněž 22
osob.
4) 6. 5. 2014 se ve spolupráci se spolkem „Opři se„ uskutečnila benefiční akce s Jiřím Dědečkem.
Vstupné bylo dobrovolné. Výtěžek vstupného výtěžek byl určen na realizaci prázdninových aktivit
spolku „Opři se“ pro děti z dětských domovů. Přišlo 10 zájemců.
5) 17. 6. 2014 proběhl literární pořad Hovory k sobě a druhým v podání Táni Fischerové, Alfréda
Strejčka a Jaroslava Krčka. Tato akce provázela oslavy 10 let činnosti Spolku přátel čelákovického
muzea. Přišlo 43 osob.
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6) 5. 7. 2014 se na nádvoří muzea představilo kvarteto lesních rohů ve složení Tomáš Kyral, Tomáš
Vykouk, Jiří Špaček a Tomáš Kirschner, kteří všichni působí jako členové pražských orchestrů. Touto
akcí Spolek přátel čelákovického muzea ukončil oslavy 10 let své činnosti. Vstupné bylo dobrovolné.
Akci navštívilo 63 osob.
7) 20. 9. 2014 na nádvoří muzea vystoupil pražský dvacetipětičlenný soubor Siloe za doprovodu
kytary, pozvaný Spolkem přátel čelákovického muzea. Zazněly skladby Claudia Monteverdiho, Jana
Nováka, Zdeňka Lukáše, Petra Ebena, Achille-Claude Debussyho a dalších autorů. Skladbu „Stabat
Mater“ od Františka Tůmy doprovodil vynikající klavírista a cembalista Filip Dvořák hrou na cembalo.
Návštěvnost činila 46 osob.
8) 23. 9. 2014 do muzea zavítal Arnošt Goldflam, český herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel
na Autorské čtení Arnošta Goldflama spojené se čtením prací v rámci menšího projektu pro
žáky 4. až 9. tříd místních základních škol "Píšeme povídku s ilustrací pro radost". Akci pořádalo
Městské muzeum v Čelákovicích ve spolupráci s Městskou knihovnou Čelákovice pod záštitou
starostky města Zdeňky Tiché. Vstup byl zdarma. Drobní zpětné ohlédnutí za akcí bylo zveřejněno
ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 11/2014. Na akci přišlo 56 hostů.
9) 6. 10. 2014 zazněl Koncert Naděždy Chrobákové - soprán a Lubomíra Dočkala – kytara.
Řada přišla nejen na skladby vážné hudby, ale také na moravské a slovenské lidové písně.
Návštěvnost dosáhla úrovně 17 osob.
10) 7. 11. 2014 byl zásluhou Spolku přátel čelákovického muzea uspořádán Swingový koncert
skupiny "Kočky mají pré". Článek Jana Volína st. o plánované akci vyšel ve Zpravodaji Města
Čelákovic č. 11/2014. Přišlo 65 návštěvníků.
11) 13. 12. 2014 se uskutečnil 1. vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka.
Pořadatelem byl Klub přátel Jana Zacha ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích. Vstupné
zaplatilo 72 osob. Pozvánka na všechny 3 vánoční koncerty byla otištěna ve Zpravodaji Města
Čelákovic č. 11/2014.
12) 14. 12. 2014 se uskutečnil 2. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka.
Pořadatelem byl Spolek přátel čelákovického muzea ve spolupráci s Městským muzeem v
Čelákovicích. Vstupné zaplatilo 68 osob.
13) 14. 12. 2014 se uskutečnil 3. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka.
Pořadatelem bylo samo Městské muzeum v Čelákovicích. Vstupné zaplatilo 37 osob.

Ostatní kulturní akce v muzeu
1) 11. 2. 2014 v muzeu proběhla objednaná komentovaná prohlídka muzea pro žáky Základní
školy Zeleneč, včetně pedagogického dohledu v počtu 41 účastníků.
2) 20. 2. 2014 v muzeu proběhla objednaná komentovaná prohlídka muzea pro žáky Základní
školy Jirny, včetně pedagogického dohledu v počtu 15 účastníků.
3) 22. 3. 2014 v muzeu proběhla objednaná komentovaná prohlídka muzea pro skupinu seniorů
v počtu 8 osob.
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4) 5. 4. 2014 se v muzeu uskutečnila část akce Výprava za čelákovickými upíry, která jako velká
rodinná hra probíhala v ulicích města Čelákovic. Do akce se zapojilo 28 týmů – ve složení 45
dospělých a 46 dětí. Blíže viz zpráva Barbory Jungerové ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 5/2014.
5) 27. 5. 2014 byla uskutečněna předem objednaná komentovaná prohlídka v expozici Čelákovické
košíkářství pro 2 zájemce.
6) 16. 6. 2014 proběhl osvětový školní program pro žáky Základní školy J. A. Komenského
k výročí vypuknutí první světové války (49 účastníků).
7) 21. 6. 2014 byla zrealizována Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť 2014. Městské
muzeum v Čelákovicích již tradičně spolupracuje se Základní uměleckou školou Jana Zacha, což se
zpravidla projevuje spojením názvů „muzejní noc“ a „divadelní pouť“. Do akce 21. 6. 2014 se rovněž
zapojily Městská knihovna Čelákovice, Husův sbor, Spolek přátel čelákovického muzea, Spolek pro
varhanní hudbu apod. Akce byla programově a organizačně sladěna s velkoryse pojatým
slavnostním otevřením lávky přes Labe téhož dne. Jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí se
v roce 2014 účastnilo 421 institucí v celé České republice, a to v reálném časovém rozmezí
9. 5. 2014 až 21. 6. 2014. Na nádvoří muzea byl představen pestrý a rozsáhlý divadelní program
Divadelní scény Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice a Divadelního souboru J. K. Tyl,
dále drobné občerstvení a dětský program zdobení perníčků. Divadelní program byl jako obvykle
zahájen pohádkami pro děti, a to již v dopoledních hodinách, a skončil hrami pro starší a dospělé ve
večerních hodinách. Dětský blok byl rozdělen na dopolední a odpolední část. Na ně navázal večerní
blok pro větší a dospělé. Plán divadelních představení zahrnul hry Šípková Růženka, Budulínek,
Princezna solimánská dopoledne, odpoledne pak hry Princezna s ozvěnou, Hádanková pohádka, O
chudém královstvíčku a večer hry Sněhová královna (v podání Divadelního souboru J. K. Tyl), Příběh
český, Sluha dvou pánů, Milá návštěva, Davidova prostopášnost, Moudrost krále Šalamouna. Dále
Proběhly komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie a Husova sboru v Husově ulici č.
p. 1060, kde byla k vidění výstavka k výročí narození Karla staršího ze Žerotína, o Janu Blahoslavovi
a k Bibli kralické. Ke slyšení zde bylo krátké hudební vystoupení vokálního kvarteta „Laurus“ (Vlasta
Reicheltová – soprán, Magdalena Střesková – alt, Monika Hlaváčková – kontraalt, Petr Petřík - bas),
zazněly mj. renesanční písně („Viver lieto voglio“), africké tradicionály („Praise the Lord“), a také
„Yesterday…“ V Síni Jana Zacha byly promítány prezentace k připomenutí výročí vypuknutí první
světové války a narození Eduarda Petišky. Kostelem Nanebevzetí Panny Marie zazněly ukázky
varhanní hudby, doprovázené výkladem o historii kostela. Městská knihovna Čelákovice zahájila
výstavu „Mexický kaleidoskop“, výstavu mexického amatérského fotografa Alana Alberta Turrubiarte
Contreraze, vyhlásila výsledky výtvarné soutěže „Namaluj obrázek ke knize Eduarda Petišky“ a
uspořádala výtvarnou dílnu s ilustrátorkou dětských knih Vendulou Hegerovou. Knihovna, muzeum a
Husův sbor společně připravily soutěž pro zájemce spojenou se sbíráním otisků razítek. Návštěvníci
v muzeu si mohli prohlédnout expozice a výstavy, včetně výstavy „Malý salon 2014: Mezi nebem a
zemí“, výstavy „Továrník Josef Volman a Čelákovice“ a odloučené expozice „Čelákovické
košíkářství“. Dále mohli navštívit archeologickou laboratoř v Rybářské ulici č. p. 156, kde byly
předváděny ukázkové práce, zejména v souvislosti s keramickými nálezy. JUNÁK - svaz skautů a
skautek ČR, středisko Čelákovice, během sobotního odpoledne v parku Na Hrádku dohlížel na
provazolezecké aktivity a hry. Program slavnostního otevření lávky přes Labe sice vrcholil oficiálním
přestřižením pásky v odpoledních hodinách, ale byl zahájen besedou a promítáním dokumentu na
radnici již v dopoledních hodinách. U lávky na Labi a na jeho břehu proběhly soutěže, závody, byly
předváděny různé atrakce pro všechny věkové kategorie, pozornost rozptylovaly i hudební kapely.
Večerním ohňostrojem na břehu Labe skončil celodenní kulturní program spojující vícero míst v
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Čelákovicích. Festival muzejních nocí 2014 pořádala Asociace muzeí a galerií České republiky s
podporou Ministerstva kultury ČR. Návštěvnost 21. 6. 2014 v objektech muzea dosáhla hodnoty
přibližně 460 osob (z toho 350 osob ve tvrzi, 90 osob na archeologickém pracovišti, 20 osob v
odloučené Expozici košíkářství). Soutěžní pracovní listy vyplnilo a odevzdalo 43 osob. Několik
hodnotících zpráv o akcích 21. 6. 2014 bylo zveřejněno prostřednictvím Zpravodaje Města Čelákovic
č. 7-8/2014.
8) 24. 6. 2014 proběhla komentovaná prohlídka muzea pro učně Střední odborné školy a
Středního odborného učiliště TOS Čelákovice s.r.o. s důrazem na právě probíhající výstavu o Josefu
Volmanovi (9 osob).
9) 25. 6. 2014 došlo na komentovanou prohlídku na archeologickém pracovišti pro studenty
Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené (6 účastníků). Programovou
součástí akce byla připravená interaktivní výstavka pravěkých a středověkých artefaktů.
10) 16. 8. 2014 proběhly tradiční Komorní 7. pouťové oslavy v Čelákovicích organizované Spolkem
přátel čelákovického muzea. Oblíbené svezení vláčkem a koňským povozem bylo doplněno jízdou na
lodičce po Labi a na mini koníkovi. Maňáskové divadélko Paleček s ohledem na nevítané rozmary
počasí bylo přemístěno z nádvoří do sálku muzea a nechalo se obsluhovat i dětskými pozorovateli za
doprovodu rodičů. Nově byl zastoupen výcvik dravých ptáků s možností vyfotografování se s nimi.
Další novinkou byly ukázky sportu pro psy a jejich pány. Opětovně se osvědčily hry pro děti
zapůjčené z Mateřského centra. Opakovaně byl zájem o malování a tetování na kůži. Někteří
přítomní zároveň navštívili muzeum, a také po celý den otevřenou sousední Městskou knihovnu, kde
na děti i dospělé čekaly poznávací testy o Mexiku. Děti se v rámci malé dílničky samy nebo za
pomoci rodičů věnovaly výrobě krabiček se symboly podmořského světa a odnášely si je pak pro
radost s sebou domů. Letecko-modelářský klub s vystavenými modely letadel rovněž přitáhl
pozornost. Závěr poutě se odehrál v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde vystoupili představitelé
mladší generace hudebníků, varhaník Ondřej Mucha a sopranistka Magdaléna Vlasáková. Koncert
svou kvalitou sice závisel na technickém stavu varhan, přesto však provedení klasické hudby bylo
vyhodnoceno jako zdařilé. Koncert uspořádal Spolek pro varhanní hudbu. Zhodnocení celé pouti
bylo v několika zprávách otištěno ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 9/2014. 110 osob zavítalo na
divadelní představení v muzeu, 170 osob se povozilo v kočáře, 80 osob na poníku, 20 osob na lodi,
407 osob zakoupilo jízdenku do vláčku, celková účast byla cca 1.500 osob, z toho odhad 500 osob
přímo v areálu muzea.
11) 17. 9. 2014 proběhl osvětový školní program pro žáky Základní školy Kostelní k výročí
vypuknutí první světové války (49 účastníků).
12) 4. 10. 2014 byla v Síni Jana Zacha zahájena netradiční turistická akce Putování za polabskými
strašidly, za účasti 50 zájemců, kteří byli v muzeu přivítáni. Trasa akce vedla z muzea centrem
Čelákovic a podél Labe do areálu loděnice čelákovických vodáků, s možností opékání vlastní uzeniny
v závěru putování. Současně proběhla výtvarná soutěž na téma strašidla. Pořadateli byli 1.
Čelákovický klub potápěčů a vodáků ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích. Vstupné
bylo dobrovolné.
13) 9. 10. 2014 byly v Síni Jana Zacha slavnostně vyhlášeny výsledky 9. ročníku literární soutěže
Městské knihovny Čelákovice na téma Srdce, ve kterém bydlím. Název soutěže parafrázoval
pojmenování knižně vydaných vzpomínek Eduarda Petišky na Čelákovice, které literát poznal ve
svém dětství, když v nich žil. Členové poroty, kterými byli výtvarník Libor Havel, redaktor deníku
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Právo Josef Koukal, spisovatelé Petr Kukal, Martin Petiška, Vendula Vartová a pracovnice Státního
fondu kultury Marcela Turečková, rozhodli o 22 cenách, které v muzeu převzali úspěšní autoři.
Slavnostní akt byl podtržen hudebním vystoupením žáků Základní umělecké školy Jana Zacha
Čelákovice. Zbytek programu (četba vítězných prací, prohlídka výstavy v knihovně apod.) se odehrál
ve zdech knihovny, která těsně sousedí s muzeem. 9. ročníku soutěže se zúčastnilo 93 autorů z celé
republiky a dokonce i ze zahraničí s celkem 107 pracemi. Zhodnocení akce a seznam oceněných
zveřejnila Soňa Husáriková ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 11/2014.
14) 29. 11. 2014 Městský dům dětí a mládeže představil Vánoční drobnosti v muzeu, výtvarnou dílnu
a ukázky řemesel pro volně příchozí děti a jejich rodiče. Zapojilo se 120 zájemců, z toho 48 dětí.
15) 4. 12. 2014 Spolek přátel čelákovického muzea v Síni Jana Zacha promítal Toulky Polabím I.,
konkrétně tři díly věnované Čelákovicím, Lázním Toušeni a Dolnímu Pojizeří. Toulky k promítání
zapůjčil člen spolku Miloš Pulkrábek z Toušeně, který se podílel na produkci společně s Janem
Chlebounem (zvuk a střih). Na vzniku v letech 1997 a 1998 dále spolupracoval Milan Němeček,
kameru obsluhoval Václav Kváča, režii a průvodní slovo obstaral známý toušeňský patriot Jan Králík.
Vstupné bylo dobrovolné. Projekce dalších dílů Toulek Polabím je plánována na rok 2015.
Návštěvnost činila 48 osob.

Slavnostní vyřazování žáků ze škol v Síni Jana Zacha
1. 16. 6. 2014 Slavnostní vyřazení absolventů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
TOS Čelákovice s. r. o.
2. 24. 6. 2014 Slavnostní vyřazení absolventů Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy MILLS,
s. r. o.
3. 27. 6. 2014 Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd Základní školy Kostelní, Čelákovice.

Svatební obřady v muzeu


V roce 2014 proběhlo celkem 5 svatebních obřadů ve tvrzi.

Jiné muzejní kulturní akce mimo muzeum
1) 12. 3. 2014 proběhla přednáška Terezy Zborníkové (Kučerové) Z. Rykr: Umělec ve službách
Orionky v Domě s pečovatelskou službou Kbely pro Svaz tělesně postižených.
2) 8. 5. 2014 podíl muzea na oficiálním pietním aktu u Pomníku padlým na náměstí 5. května
v Čelákovicích (projev ředitele muzea).
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3) 17. 5. 2014 proběhla přednáška Terezy Zborníkové (Kučerové) Z. Rykr: Umělec ve službách
Orionky v Mochově.
4) 1. 7. 2014 proběhla přednáška Terezy Zborníkové (Kučerové) Z. Rykr: Umělec ve službách
Orionky v Domě s pečovatelskou službou Čelákovice pro Svaz tělesně postižených.
5) 2. 8. 2014 podíl muzea na oficiálním pietním aktu u Pomníku padlým na náměstí 5. května
v Čelákovicích v souvislosti s výročím vypuknutí první světové války (projev ředitele muzea).
6) 22. 10. 2014 proběhla přednáška Terezy Zborníkové (Kučerové) Volmanova vila v Domě
s pečovatelskou službou Kbely pro Svaz tělesně postižených.
7) 28. 10. 2014 podíl muzea na oficiálním pietním aktu u Pomníku padlým na náměstí 5. května
v Čelákovicích (projev ředitele muzea).
8) 3. 12. 2014 se uskutečnila přednáška Terezy Kučerové (Zborníkové) Od Ondřeje po Tři krále.
Vánoční zvyky a obyčeje v Domě s pečovatelskou službou Kbely pro Svaz tělesně postižených.

Koláž fotografií z přednášky Terezy Zborníkové o Zdenku Rykrovi 12. 3. 2014
(zdroj: archiv muzea)
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Foto: Martin Petiška před besedou „Eduard Petiška a Čelákovice“
7. 5. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: pořad „Hovory k sobě a druhým“ v podání Táni Fischerové, Alfréda
Strejčka a Jaroslava Krčka 17. 6. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: program na archeologickém pracovišti během muzejní noci
21. 6. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: z komentované prohlídky pro studenty Konzervatoře Jana Deyla a
Střední školy pro zrakově postižené na archeologickém pracovišti
25. 6. 2014
(zdroj: archiv muzea)
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Foto: koncert kvarteta lesních rohů v muzeu 5. 7. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: „Autorské čtení Arnošta Goldflama“ 23. 9. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: z besedy s Jaroslavem Kmentou 2. 10. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: z besedy s Michalem Dlouhým o četnících 27. 10. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: z připomínkové akce k 17. listopadu konané v muzeu 17. 11. 2014
(zdroj: archiv muzea)

Foto: z vánočního koncertu Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka
13. 12. 2014
(zdroj: archiv muzea)
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III. PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ A ČINNOST MUZEA

Úroveň a struktura zaměstnanosti, stav k 31. 12. 2014:

pracovní poměry - pracovní zařazení

úvazek

1.

archeolog, kurátor

0,875

2.

pracovník úklidu

0,5

3.

kurátor, dokumentátor a správce depozitářů historické podsbírky

0,6

4.

přírodovědec a kurátor, správce depozitáře přírodovědné podsbírky

0,5

5.

dokumentátor v oblasti záchranných archeologických výzkumů

0,875

6.

dokumentátor a kurátor přírodovědných sbírek, správce depozitářů přírodovědné podsbírky

1,0

7.

ředitel muzea

1,0

8.

administrativní pracovník

1,0

9.

administrativní a spisový pracovník

1,0

10.

konzervátor a dokumentátor v oblasti záchranných archeologických výzkumů

1,0

11.

pokladník, zřízenec v kulturních zařízeních

0,4875

12.

pokladník, zřízenec v kulturních zařízeních

0,4875

13.

kurátor a dokumentátor historického sbírkového fondu, správce depozitářů historické podsbírky

1,0

14.

dokumentátor, správce depozitářů historické podsbírky

0,5

15.

konzervátor, dokumentátor a správce depozitářů archeologické sbírky

1,0

16.

archeolog a dokumentátor

1,0

17.

kurátor a dokumentáror historické podsbírky, knihovník (mateřská dovolená)

1,00

(déletrvající dočasná pracovní neschopnost)

celkový přepočtený stav

13,825

Zaměstnanci muzea zhodnotili své pracovní výkony v roce 2014 na základě Rozhodnutí ředitele
č. 22/2014 ze dne 18. 12. 2014. Na základě písemných zpráv o pracovních výkonech jednotlivých
zaměstnanců a dalších informací byl zpracován celkový přehled níže tak, aby ilustrativně přiblížil význam
kulturně-osvětového působení muzea na společnost.
V roce 2014 muzeum sestavovalo a upravovalo svůj kulturní kalendář, přístupný prostřednictvím
dálkového přenosu, připravilo nový kulturní kalendář na rok 2015 a věnovalo se vlastní propagaci. Velmi
významným počinem z hlediska prezentace muzea v roce 2014 bylo zprovoznění nových webových stránek,
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které jsou propojeny s redakčním systémem webové prezentace Města Čelákovice, zejména v oblasti
elektronického kulturního kalendáře. V knize přijaté a odeslané pošty bylo zapsáno 3151 čísel jednacích se
záznamy, většina z nich souvisí s agendou archeologických výzkumů, resp. dohledů. Muzeum v souvislosti
s nimi stavebníkům vystavilo celkem 95 faktur během roku 2014. V roce 2014 sledovalo celkem 290
stavebních akcí jako garant archeologické památkové péče. Správa počítačové sítě a účetnictví byly řešeny
v rámci dodavatelského vztahu. Příruční odborná knihovna byla v roce 2014 obohacena o 24 nových
přírůstků. V roce 2014 pokračovala spolupráce s vědeckými institucemi a s médii. S médii zejména
v souvislosti s přípravou článků či obrazových příloh k nim, např. v souvislosti se vzepětím mediálního
zájmu o pohřebiště s domněle protivampirickými zásahy v Čelákovicích.

Přehled jednotlivých školících kurzů, seminářů, konferencí a profesních schůzí, kterých se
zaměstnanci muzea v roce 2014 zúčastnili:
 poradní schůze ředitelů příspěvkových organizací Města Čelákovic se zástupci Městského úřadu
Čelákovice (průběžně)
 členství v Radě pro Centrální evidence sbírek při Ministerstvu kultury
 Středočeská krajská sekce Asociace muzeí a galerií ČR v Roztokách u Prahy, 17. 4. 2014, 21. 10.
2014
 Redakční rady periodik „Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí“ a „Středočeský
vlastivědný sborník“ (průběžně)
 zasedání Středočeské archeologické komise (1 x měsíčně), závěrečná Středočeská archeologická
komise v roce 2014 byla uspořádána 15. 12. 2014 v síni Jana Zacha v muzeu
 Základní kurz Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií ČR, úspěšná obhajoba závěrečné
práce (podklad pro katalog k výstavě „Zvedám své oči k Tobě“)
 27. 1. 2014 – 29. 1. 2014 10. „Konference environmentální archeologie“ (KEA 2014), téma
„Archeologie jídla a pití“ (Přírodovědecká a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 4. 3. 2014 seminář k projektu „Benchmarking muzeí“ (Asociace muzeí a galerií České republiky a
NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ve spolupráci s Národním muzeem)
 8. 4. - 9. 4. 2014 kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách 2013“ organizované Českou
archeologickou společností
 26. 5. 2014 přednáška firmy Testima, spol. s r. o., v Horních Počernicích, která zdarma formou
ukázky vyhotovila RTG snímky některých kovových předmětů A 315776 (nůž-bodák) a A 215621
(visací zámek)
 28. 5. 2014 – 1. 6. 2014 účast na mezinárodní konferenci “Clash of Cultures, Going South…”
v německém Manchingu (přednáška “Contacts between the Upper Tisza Region and the Balkan in
the IIIrd – Ist. c. B.C.”)
 15. 7. 2014 konference Místní akční skupiny (MAS)
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 9. 9. 2014 - 11. 9. 2014 konference konzervátorů a restaurátorů v Ústí nad Labem (Metodické
centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů
Asociace muzeí a galerií ČR)
 15. 9. 2014 – 16. 9. 2014 seminář „Muzejní edukace v přírodovědných expozicích a na industriálních
památkách“ (Ostravské muzeum)
 14. 10. 2014 Konference „Paměťové instituce a legislativa“ (Český komitét Modrého štítu ve
spolupráci s Národním archivem a pod záštitou České komise pro UNESCO)
 20. 10. 2014 zasedání Středočeské sekce konzervátorů a restaurátorů v Poděbradech

Výběrový přehled publikační aktivity Městského muzea v Čelákovicích v roce 2014 (populárně naučné
a odborné příspěvky bez rozlišení):
 některé příspěvky odevzdány do tisku (ZBORNÍKOVÁ, Tereza, zpráva o výstavě Zvedám své oči
k Tobě, Studie a zprávy, 2014, 4)
 průběžné příspěvky do měsíčníku Zpravodaj Města Čelákovic, zejména DOUBEK, František, Za
zajímavou výstavou do našeho muzea (č. 3/2014, s. 19); Rozhovor Davida Eisnera s Martinem
Petiškou (č. 5/2014, s. 16-17); EISNER, David, Válečná zkušenost továrníka Volmana (č. 6/2014,
s. 21); EISNER, David, Zápisky z války (č. 9/2014, s. 16-17); ZBORNÍKOVÁ, Tereza, Zdenek Rykr Umělec ve službách Orionky (č. 1/2014, s. 16); Rozhovor Terezy Zborníkové se Zdeňkem Maninou
(č. 7-8/2014, s. 20).
 na informačním kolokviu „Archeologické výzkumy v Čechách 2014“ byly formou prezentace
představeny dvě etapy záchranného archeologického výzkumu, provedeného při výměně
plynovodního potrubí na katastrálních územích Mochov, Bříství, Kozovazy, Vykáň, a Nehvizdy, okr.
Praha - východ v letech 2011 a 2013. Pro Supplementa vycházející z přehledu archeologických
výzkumů zásluhou České archeologické společnosti byl připraven příspěvek „Sonda středočeskou
krajinou – výměna plynovodu v okolí Mochova“.
 Kapitola o přírodních poměrech (DOUBEK, František) v publikaci HOUDKOVÁ, Lenka a kol., Sudovo
Hlavno, Rok na vsi, střípky z historie a současnosti, Sudovo Hlavno 2014.

 ALMASSY, Katalin, POP, Horea, Remains of a pottery workshop (?) from the Upper Tisza Region,
Iron Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin, Târgu Mureş, 171–182.

 SNÍTILÝ, Pavel, Městské muzeum v Čelákovicích. Archeologické výzkumy v roce 2013, Středočeský
vlastivědný sborník, sv. 32 (2014), s. 102-107.
 ZBORNÍKOVÁ, Tereza, Čelákovická tvrz, KOŠŤÁL, Vratislav a KOŠŤÁLOVÁ, Renata, Historická sídla
Středočeského kraje, díl šestý, Okolí Prahy, Brno 2014.
 ZBORNÍKOVÁ, Tereza, Epitafní oltáře Smiřických v Kostelci nad Černými lesy, Studie a zprávy, 2013,
3, s. 33-42.
 ZBORNÍKOVÁ, Tereza, 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, Sborník XXIII. historický seminář Karla Nejdla (příspěvek
přináší nové poznatky ke jmenovaným uměleckým dílům. Vznikl po účasti na odborné konferenci
24. 11. 2013 - XXIII. historický seminář Karla Nejdla).
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 ZBORNÍKOVÁ, Tereza, Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše, Studie a zprávy, 2013, 3, s.
201.
 ZBORNÍKOVÁ, Tereza. Zvedám své oči k Tobě, Církevní umění ze sbírek muzea, Městské muzeum v
Čelákovicích, 2014 (katalog k výstavě).

Příklady subjektů a objektů badatelského zájmu, které pracovníci muzea v souladu se společenskokulturním posláním muzea v roce 2014 v rámci četných konzultací badatelských či středoškolských a
vysokoškolských prací řešili:
 Přírodovědné oddělení: konzultace disertační práce ohledně zastoupení druhu Fomes fomentarius
(Troudnatec kopytovitý) ve sbírkách muzea, určování rostlin a živočichů, posudek ke kácení sakur v
ulici Na Švihově, posudek na stav dřevin v ulici Křižíkova a další spolupráce s odborem Životního
prostředí na úpravě mobilní zeleně na náměstí, místní šetření a návrhy zeleně v areálu mezi ulicí
Prokopa Holého a slévárny TOS MET s využitím netradiční zeleně (cedry a bambusy), spolupráce
s Úřadem městyse Nehvizdy při vytváření ostrůvku v rybníce v Nehvízdkách (případné osazení a
úprava jako hnízdiště pro ptactvo), dotazy v oblasti osteologie.
 Historické oddělení (celkem 27 návštěv badatelů zapsaných v badatelské knize, některé návštěvy
proběhly opakovaně, dále řada dalších badatelských dotazů řešená elektronickou poštou).
Badatelský zájem návštěvníků se soustředil na tato témata: železniční modelářství, šachová historie,
historie rodiny, archivní články Zpravodaje Města Čelákovic, Čelákovice a rok 1945, hudební
skladatel František Kovářík, tradice místního okrašlovacího spolku, heraldické památky na
brandýském panství, Jindřich Freiwald, Ferlesovy spisy, stavebně-historický průzkum čelákovické
tvrze, historie Sedlčánek a Záluží, historické hudební nástroje ve sbírce muzea, židovská rodina
Diamantových v Čelákovicích, akademický malíř Čeněk Choděra, Bohumil Vokál, protinacistický
odboj a jeho osobnosti v Čelákovicích. Dále meliorace v Čelákovicích, historie Základní školy
Kostelní, dokumentace starší podoby hradu Zvířetice (okres Mladá Boleslav), projevy údajného
vampyrismu v Čelákovicích, dějiny samosprávy Čelákovic, Divadelní soubor J. K. Tyl, historické
krajky, místní kamenné kříže, socha sv. Jana Nepomuckého z Vyšehořovic, básník a spisovatel
Eduard Petiška, výstavba Stadionu míru v Čelákovicích atp.
 Archeologické oddělení (celkem 11 návštěv badatelů zapsaných v badatelské knize): archeologický
výzkum u kostela Sv. Václava ve Staré Boleslavi v roce 2005, hrobová výbava z areálu kostela Sv.
Václava ve Staré Boleslavi, výzkumy ve Staré Boleslavi 1993-1994, archeologické výzkumy
v Zápech, fajfky ze Staré Boleslavi, archeologické nálezy z lokality Jirny – zámek, vzorky z nádob
z Květnice. Dále se subjektem badatelského zájmu stal archeologický objekt z Mochova.
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. Zajistilo dílčí obnovu přírodovědné expozice
(výměna fotografií, obnova osteologické části). Rozhodujícím způsobem se podílelo na přírodovědně
orientované výstavě „Otisky minulosti“ a na jejím doprovodném programu včetně výstavky k nálezům želv
v okolí Čelákovic, dílčím způsobem pak i na výstavě „Nebojme se archeologie“ (osteologický aspekt
archeologických výzkumů). Podílelo se na činnosti Komise pro životní prostředí zřízené Radou Města
Čelákovic. Spolupracovalo s médii a s odbornými institucemi, zejména s blízkými muzei v Polabí,
s Archeologickým ústavem, Praha, v.v.i., s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Poskytovalo
odbornou a metodickou pomoc středoškolským a vysokoškolským studentům a různým badatelům.
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S ohledem na zpracování především osteologických nálezů se oddělení průběžně podílelo na záchranných
archeologických výzkumech v roce 2014. Doplňovalo starší evidenční záznamy sbírkových předmětů do
potřebné podoby. Realizovalo ornitologické, botanické, mineralogické či paleontologické pochůzky ve
sběrných oblastech muzea. Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů 27. 9. 2014
ocenila dlouholetou činnost svého zakládajícího člena, čelákovického rodáka a zaměstnance muzea Zdeňka
Červinky, prestižní cenou, zvanou Zlatý Alberto. Viz příspěvky Jana Gratiase „Ing. Zdeněk Červinka – Zlatý
Alberto 2014“ v časopise Kaktusy 2014/4 a Ivana Vaňouska ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 10/2014.

Foto: Zlatý Alberto 2014 Zdeněk Červinka s kaktusáři a příznivci (zdroj: archiv 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 výstavy
„Zvedám své oči k Tobě“ a „Továrník Josef Volman a Čelákovice“, a to včetně skupinových programů.
Všechny výstavy koordinovalo a podílelo se na jejich propagaci. Zajišťovalo fotodokumentaci různých akcí a
událostí ve městě a v okolí. Vyřizovalo převážnou část badatelských dotazů adresovaných muzeu v roce
2014. 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 jeho finančním možnostem.
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Plakát na výstavu o Josefu Volmanovi
(zdroj: archiv 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 zaměřené výstavě „Nebojme se archeologie“ a na dalších akcích. Rekonstruovalo
keramické nádoby z úlomků vyzvednutých při archeologických výzkumech. Z celkem 290 sledovaných
stavebních akcí bylo v 11 případech zjištěno narušení archeologických památek, což vyvolalo nutnost
provedení záchranného archeologického výzkumu. Nejrozsáhlejší akcí Městského muzea v Čelákovicích byl
záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou infrastruktury pro novou obytnou zónu „Velká
Zahrada“ ve Svémyslicích. Archeologický výzkum zde navázal na plošný odkryv zahájený v souvislosti
s budováním komunikací, inženýrských sítí a jednotlivých rodinných domů již v roce 2004. Sledovaný
prostor byl intenzivně osídlen na konci halštatského období doby železné. Na zkoumané ploše byly
zdokumentovány zejména pozůstatky po stavbách sloužících k obývání a skladování. Z lokality pochází
velké množství předmětů souvisejících s běžným životem tehdejších obyvatel, a to včetně kovových i
skleněných ozdob, železných nožů a nástrojů z různých materiálů. Podstatná část archeologického výzkumu
byla dokončena v roce 2006. Další archeologické aktivity byly na lokalitě prováděny v souvislosti
s individuální výstavbou rodinných domů. Do konce roku 2013 bylo zdokumentováno přes 500 objektů
převážně z konce halštatského období. V roce 2014 za dohledu archeologa skryla stavební technika plochu
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necelých 1.000 m2 pro plánovanou komunikaci a inženýrské sítě. Při archeologickém dohledu bylo v terénu
rozpoznáno 39 objektů různé velikosti. V rozsahu plánované komunikace po dohodě s investorem proběhl
plošný archeologický odkryv nalezených památek včetně fotografické, kresebné dokumentace a
geodetického zaměření. Souběžně s terénními pracemi bylo prováděno základní laboratorní zpracování
nalezených artefaktů. Stejně jako na jiných pravěkých sídlištích se na ploše výzkumu podařilo odkrýt
pozůstatky po činnostech souvisejících zejména s obýváním, výrobou a skladováním potravy, případně s
dalšími běžnými aktivitami našich předků. Tomu odpovídá i skladba nalezených artefaktů. Nejčastěji se ve
výplni archeologických objektů vyskytovaly zlomky keramických nádob. Nalezeny byly také kostěné nástroje
a železný nožík.
Do archivu muzea byla po základní evidenci, prostorovém zaměření a datování uložena dokumentace
z 21 pozitivních archeologických akcí zrealizovaných v roce 2013, včetně povrchových sběrů a náhodných
nálezů. Do databáze ARCHIV Archeologického ústavu v Praze byl předán soupis 21 pozitivních
archeologických akcí za rok 2013 pro Bulletin Záchranného oddělení (BZO). Pro stejnou databázi byl
průběžně vytvářen datový soubor s prostorovým zaměřením negativních zjištění z akcí, sledovaných
muzeem v letech 2012 a 2013. V roce 2014 bylo zaměřeno 400 akcí z celkového počtu 628 provedených
archeologických dohledů v letech 2012 a 2013. Kompletní zaměření provedených archeologických dohledů
bez pozitivního zjištění včetně akcí provedených v roce 2014 bude dokončeno a odevzdáno
Archeologickému ústavu v Praze do konce roku 2015. Do Internetové databáze terénních výzkumů bylo
zapsáno výše zmíněných 290 archeologických akcí sledovaných muzeem v roce 2014. Databáze byla
průběžně aktualizována podle aktuálního stavu rozpracovanosti záchranných archeologických výzkumů.
Dále byla průběžně zpracovávána agenda vyjádření ke stavebním záměrům a posléze ke kolaudacím pro
jednotlivé stavebníky u sledovaných staveb.
Na základě postupu dohodnutého s Archeologickým ústavem v Praze byly průběžně zpracovávány
nálezové zprávy z výzkumů provedených převážně v letech 2010 - 2013. Zejména z rozsáhlého výzkumu
provedeného v roce 2011 při výměně vysokotlakého plynovodu na katastrálních územích Mochov, Bříství,
Vykáň a Kozovazy, ale také pro výzkum z roku 1997 s názvem „Brandýs nad Labem, výstavba komunikace
a inženýrských sítí, 'U pekárny' p. p. č. 243/50, 53“. Soubor nalezených artefaktů z druhého výzkumu byl
odevzdán k uložení do Oblastního muzea Praha – východ v Brandýse nad Labem. Převážná část práce
související s dokončením nálezových zpráv v roce 2014 spočívala v digitalizaci terénních plánů.

Foto: Zasedání Středočeské archeologické komise v muzeu dne 15. 12. 2014
(zdroj: archiv muzea)
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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. Valná hromada Spolku, která se svolává jednou ročně a je volební, se konala 26. 2. 2014. Spolek a
muzeum se společně a úspěšně 5. – 7. 9. 2014 prezentovaly na Polabském knižním veletrhu v Lysé nad
Labem se stánkem.
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IV. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST

Počet evidenčních
k 31. 12. 2014:

čísel

(přírůstkových

a

inventárních)

v Centrální

evidenci

sbírek

počet evidenčních
čísel
Sbírka Městského muzea v Čelákovicích

Historická podsbírka (H)

133.189

Přírodovědná podsbírka (P)

106.197

Archeologická sbírka Městského muzea v Čelákovicích (A)

318.384

Celkem

557.770

Povinnosti uložené muzejním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 275/2000 Sb. Ve znění platných
předpisů byly naplňovány v závislosti na objemu finančních prostředků, se kterými muzeum hospodařilo.
Tři žádosti o aktualizaci v Centrální evidenci sbírek (pro každou ze 2 podsbírek a pro 1 sbírku), které
muzeum podalo 30. 6. 2013, byly Ministerstvem kultury vyřízeny ke dni 9. 1. 2014. Na základě těchto
žádostí byla do Centrální evidence sbírek doplněna přírůstková čísla 1-244/2012, pod nimiž je uchováváno
25.663 kusů věcí movitých.
Tři žádosti o aktualizaci v Centrální evidenci sbírek (pro každou ze 2 podsbírek a pro 1 sbírku), které
muzeum podalo 9. 4. 2014, byly Ministerstvem kultury vyřízeny ke dni 11. resp. 16. 9. 2014. Na základě
těchto žádostí byla Centrální evidence sbírek doplněna přírůstková čísla 1-187/2013, pod nimiž je
uchováváno 11.330 kusů věcí movitých. Příklady takto přidaných sbírkových předmětů pro obecnou
představu o povaze nabytých předmětů jsou následující: dokumenty a tiskoviny o nedávném dění
v Čelákovicích i mimo Čelákovice, archiválie, elektrospotřebiče, keramický, osteologický a další materiál
z archeologických výzkumů, živnostenský list z roku 1942, propagační materiály národního podniku TOS
Čelákovice, skleněné předměty užitného a okrasného charakteru, úmrtní oznámení, fotografie, formičky na
cukroví, pamětní mince, sádrová busta TGM z roku 1919, historický textil, šicí potřeby, svaté obrázky,
účtenky, odznaky, hodinky, diplomová práce, noviny z let 1968-1969, pamětní list, razítka, rýsovací
potřeby, šatenky, fotografie, boty atp.
Zároveň byl v roce 2014 po zákonné proceduře završené souhlasem Ministerstva kultury ze sbírkové
evidence vyřazen sbírkový předmět H 28535, dětské proutěné křeslo, a to z důvodu neupotřebitelnosti.
Dne 26. 11. 2014 byla v dlouhodobé expozici muzea zjištěna krádež sbírkového předmětu H 84101,
cechovní ferule, která sloužila jako insignie cechmistra a reprezentativní odznak cechu.
Vlastní protokol o provedené inventarizaci sbírek od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je přiložen ve formě
dodatku č. 2 k této zprávě. Inventarizace sbírek probíhá od roku 2013 se zvýšenou intenzitou (celkem
inventarizováno kusů věcí movitých ze sbírek: 25.405 v roce 2010, 39.607 v roce 2011, 51.010 v roce
2012, 93.740 v roce 2013, 81.290 v roce 2014).
V závěru roku 2014 proběhla následná kontrola Ministerstva kultury týkající se dodržování zákona č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, která navazovala na stejně zaměřenou
kontrolu z roku 2012. Protokol o výsledku kontroly, č. j. MK 65949/2014 OMG, ze dne 5. 12. 2014 v závěru
uvádí:
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„Městské muzeum v Čelákovicích přijalo opatření k zamezení porušování zákona č. 122/2000 Sb.,
zjištěných při kontrole vykonané ve dnech 14. - 15. srpna 2012 a realizuje je.
Realizace opatření, přijatých k nápravě důsledků dlouhodobého (mnohaletého) formálně i věcně
nesprávného vedené sbírkové evidence, si vyžádá dlouhodobou (mnohaletou), systematickou práci.
K urychlení nápravy by mohlo přispět navýšení stavu“ [odborných] „zaměstnanců muzea, případně využití
práce studentů archeologie podle pokynů kurátorky atp.
Přijatá opatření a jejich dosavadní realizace skýtají záruku, že správa sbírky bude uvedena do souladu
se zákonem č. 122/2000 Sb., jejich přijetím byla za dané situace minimalizována možnost vzniku škod při
správě sbírky. Proto, ačkoliv stav, kdy správa sbírky není v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., trvá,
nebude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uložení sankce za nedodržování zákona podle
ustanovení § 14 citovaného zákona.“
Dále muzeum v roce 2014 v souladu se zněním vyhlášky č. 275/2000 Sb. ve znění vyhlášky č.
96/2013 Sb. rozšířilo webovou prezentaci Centrální evidence sbírek http://ces.mkcr.cz/ o další digitální
fotografie vybraných sbírkových předmětů a o digitální fotografie „nevystavené části sbírky nebo její
oborové části“.
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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 2014

V roce 2014 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 – 3 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 – 1 stížnost
f) Další informace - žádné

V Čelákovicích dne 23. 1. 2015

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 2014
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. 2014 do 31. 12. 2014:

Jednotlivé sbírky a podsbírky
Archeologická sbírka Městského
muzea v Čelákovicích
Sbírka Městského muzea
v Čelákovicích:

Počet karet
inventarizovaných v roce
2014
(výstupy z databáze BACH)

Přírodovědná podsbírka
Historická podsbírka
Celkem

Počet inventarizovaných
kusů sbírkových předmětů
v roce 2014

50.059

59.826

10.312

15.890

5.213

5.574

65.584

81.290

Podpisové záznamy zaměstnanců, kteří se podíleli na inventarizaci sbírek v roce 2014:
PhDr. Katalin
Almassy

Ing. Zdeněk Červinka

Jana Červinková

Mgr. Martin Dolejský

Bc. František Doubek

archeolog, kurátor

přírodovědec,
kurátor, správce
depozitáře

dokumentátor

Dokumentátor,
kurátor, správce
depozitářů

kurátor,
dokumentátor,
správce depozitářů

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

Radka Ječná

Liduška Matoušová

Jitka Růžičková

Mgr. Tereza
Zborníková
(Kučerová)

dokumentátor,
konzervátor

dokumentátor,
správce depozitářů

dokumentátor,
konzervátor, správce
depozitářů

kurátor,
dokumentátor,
knihovník

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

V Čelákovicích dne 23. 1. 2015
Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích
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