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I. ÚVOD
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice,
IČ 00175722 (dále jen „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.
Ke dni 26. 6. 2015 a s účinnosti od 1. 9. 2015 byla zřizovatelem schválena nová zřizovací listina muzea,
podle které je předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního úkolu příspěvkové organizace:
1. „činnost muzea podle ustanovení § 2 odst. 4 muzejního zákona a poskytování standardizovaných veřejných
služeb ve smyslu ust. § 2 odst. 8 a ustanovení § 10a muzejního zákona, a to zejména:
a. získávání a shromažďování přírodnin a lidských výtvorů a pro vědecké a studijní účely;
b. zkoumání prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány;
c. vytváření sbírek vybraných přírodnin a lidských výtvorů, jejich trvalé uchovávání, evidování a odborné
zpracovávání;
d. umožnění způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu k využívání sbírek vybraných přírodnin a
lidských výtvorů poskytováním vybraných veřejných služeb;
2. poskytování dalších veřejných služeb ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 muzejního zákona, které slouží
k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti;
3. záchranný archeologický výzkum podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v rozsahu povolení Ministerstva kultury ČR ze dne 24. 4. 1995 a Dohody o rozsahu a podmínkách provádění
archeologických výzkumů uzavřené dne 26. 10. 1999 mezi Českou republikou - Akademií věd ČR a
příspěvkovou organizací dne 17. 3. 2015,
4. informační centrum.
5. Příspěvková organizace získává sbírkové předměty převážně z katastrálních území obcí: Čelákovice,
Horoušany (Horoušánky), Jirny (Nové Jirny), Káraný, Kozovazy, Lázně Toušeň, Mochov, Mstětice, Nehvizdy
(Nehvizdky), Nový Vestec, Sedlčánky (Císařská Kuchyně), Šestajovice, Vyšehořovice, Záluží, Zeleneč.“
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je podle platné zřizovací listiny ředitel městského muzea,
kterého jmenuje a odvolává rada zřizovatele. Ředitel jedná ve všech věcech samostatně, písemné dokumenty
podepisuje tak, že k úplnému názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména,
příjmení a funkce. V době nepřítomnosti ředitele jedná ve stejném rozsahu a stejným způsobem jeho zástupce
jmenovaný ředitelem. Ředitel je povinen dbát pokynů, které v oblasti své působnosti vydá k provedení právních
předpisů a této zřizovací listiny zřizovatel.
Okruhy hospodářské resp. doplňkové činnosti jsou ve smyslu platné zřizovací listiny vymezeny takto:
 pronájem svěřeného a dalšího majetku v mezích stanovených v příloze č. 2 zřizovací
listiny a smlouvě či smluv o užívání nemovitého majetku;
 hostinská činnost.
V roce 2015 muzeum nadále spravovalo 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 působilo jako oprávněná archeologická organizace ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči. Organizace byla oprávněna provádět archeologické výzkumy na území okresů Praha-východ a
Nymburk. Na základě dohody dosažené v rámci Středočeské archeologické komise, kterou zřizují Archeologický ústav
AV ČR, Praha, v. v. i., a oprávněné organizace působící v územním obvodu kraje jako organizaci pro odbornou
spolupráci a koordinaci při provádění archeologických výzkumů na území kraje, muzeum coby oprávněná organizace k
provádění archeologických výzkumů dvakrát omezilo svou územní působnost při provádění vlastních záchranných
archeologických výzkumů, k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015.
Důvodem dvojího omezení byly náklady spojené s archeologickými dohledy na nehrazených akcích
(rodinné domky), které tvoří přibližně 70 % sledovaných archeologických akcí muzea, a které byly vzhledem k
personálnímu stavu a rozsahu činností muzea vyhodnoceny v daném rozsahu jako neudržitelné. Přitom redukce
územní působnosti provedená od 1. ledna 2015 (okr. Mladá Boleslav a obce patřící v minulosti do tohoto okresu) se
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na počtu sledovaných akcí v roce 2015 významně neprojevila. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2015
muzeum dohlíželo přibližně na 300 archeologických akcí, z nichž podstatnou část době tvořily právě nehrazené
stavební akce, tedy výstavba rodinných domů. Navíc je muzeum povinno dostát svému závazku, zakotveném a
přísněji než dříve formulovaném v dohodě o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ze
17. 3. 2015, tedy postupně zpracovávat nezpracované archeologické výzkumy z minulosti do formy nálezových zpráv.
Další příčinou omezení zájmového území muzea je kromě pracovních kapacit rovněž nedostačující kapacita
depozitárních prostorů muzea.
V roce 2015 musela být uzavřena samostatná expozice Čelákovické košíkářství (1991-2015). V jejím
případě bylo možné dokonce hovořit o nevhodnosti pokračování veřejně přístupné instalace, kdy stav a vnitřní
dispozice objektu, v němž se tato instalace nacházela, by neprospívaly ani veřejnému obrazu muzea, ani by
neprohlubovaly spokojenost návštěvníků s muzeem poskytovanými službami a v neposlední řadě by ani neprospěly
samotným sbírkovým předmětům vystaveným v této expozici. U dlouhodobé expozice ve tvrzi byla zároveň zahájena
nezbytná debata o jejích budoucích změnách.
V roce 2015 došlo k několika stavebním opravám či zásahům v sídle muzea, ve tvrzi, která je v Ústředním
seznamu kulturních památek zapsána pod evidenčním číslem 33231/2-2032: osazení nového madla v expozici,
výměna průhledné nášlapné desky v podlaze vstupní síně s průhledem na středověkou dlažbu za kovový rošt, oprava
nevhodně skloněného parapetu (směrem dovnitř) a poškozeného rámu okna, oprava omítky na nádvoří. Dále byla
kompletně přeložena střecha na nádvorním objektu a došlo k dílčí opravě krytiny na střeše hlavní budovy tvrze.
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Příloha č. 1: Grafické znázornění územních obvodů obcí, v nichž Městské muzeum v Čelákovicích k 31. 12. 2015
přestává provádět vlastní archeologické výzkumy (červeně), a v nichž po 1. 1. 2016 bude nadále provádět vlastní
archeologické výzkumy (zeleně)
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II. NÁVŠTĚVNOST A KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Muzeum v roce 2015 uskutečnilo samo či ve spolupráci s jinými subjekty 15 výstav (včetně dvou výstav
zahájených již v roce 2014 a dvou, které pokračovaly ještě v roce 2016). V roce 2015 se dále uskutečnilo 8 vernisáží
výstav, přičemž vernisáže dalších dvou výstav, které probíhaly i v roce 2015, se konaly v závěru předešlého roku
2014. Malá výstava představující čelákovické včelaře, která se konala v Síni Jana Zacha 17. 6. 2015 až 20. 6. 2015, do
přehledu není započítána. Obdobně je pominuta malá výstavka ručně vyráběných miniatur Ing. Lenky Pasovské
z Českého Brodu, instalovaná v Síni Jana Zacha od poloviny prosince 2015 do ledna 2016.
Podrobný přehled všech kulturních akcí za rok 2015 je představen níže.
V průběhu roku 2015 byla realizována řada akcí pro předškolní a školní mládež, i když v menším zastoupení než
v roce 2014. Z nich nejvýznamnější byly programy v souvislosti s výstavou Řemesla Polabí VIII. a s výstavkou o
včelařství.
Počet prodaných vstupenek v roce 2015 dosáhl úrovně 2.461 ks (v roce 2014 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 růst mezi lety 2014 a
2015. Vybrané vstupné, dobrovolné vstupné v to nepočítaje, v roce 2015 činilo 38.710,- Kč (v roce 2014 celkem
28.010,- Kč, v roce 2013 celkem 34.860,- Kč, v roce 2012 celkem 29.440,- Kč; v roce 2011 celkem 26.345,- Kč).
Nárůst prodeje vstupenek v roce 2015 byl však přímo ovlivněn zdvojnásobením ceny vstupného s účinností od 1. 7.
2015, s výjimkou cenově nezměněného rodinného vstupného v zachované sazbě 60,- Kč. Vzhledem k mimořádným
zásobám vstupenek relativně nízké nominální hodnoty bylo vstupné u většiny kategorií zdvojnásobeno s tím a tak, že
návštěvník místo jedné vstupenky dostává dvě, které v součtu svých nominálních hodnot odpovídají novým sazbám.
Muzeum k tomu, aby intenzivněji rozvíjelo školní programy, především postrádalo potřebné pracovní kapacity. Dále se
znatelně projevuje zastaralost, laicky řečeno „okoukanost“, stávající expozice, která neodpovídá požadavkům
současnosti.
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
divadelní pouti 20. 6. 2015, při zahájení adventu dne 28. 11. 2015, při vernisážích všech výstav a během, některých
dalších kulturních akcí. Celková návštěvnost byla proto jako obvykle významně vyšší než počet prodaných vstupenek.
Zcela výjimečně bylo muzeum veřejnosti uzavřeno 13. 6. 2015, a to z důvodu pronájmu veřejně přístupných prostor
celé tvrze.
Počty prodaných vstupenek a tržby za vstupné v roce 2015
Druh vstupenky
Počet prodaných vstupenek

Tržba v Kč

expozice za 20,- Kč

838

16.760

expozice za 10,- Kč

565

5.650

výstava za 15,- Kč

664

9.960

výstava za 10,- Kč

346

3.460

48

2.880

expozice košíkářství za 15,- Kč

0

0

expozice košíkářství za 10,- Kč

0

0

2.461

38.710

hromadný vstup za 60,- Kč

celkem
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Přehled návštěvnosti 2015 – expozice a výstavy, vernisáže výstav

Rok 2015

počet
vernisáží

domácí
návštěvníci

zahraniční
návštěvníci

návštěvnost celkem
vernisáží
návštěvníků

z toho
komentované
prohlídky pro
skupiny seniorů,
ze škol apod.

leden

0

219

0

0

219

0

únor

2

811

3

209

1023

428

březen

1

206

2

61

269

0

duben

0

333

0

0

333

0

květen

1

246

1

121

368

0

červen

2

1620

12

110

1742

475

červenec

0

237

4

0

241

0

srpen

0

311

0

0

311

0

září

1

213

3

63

279

0

říjen

0

170

0

0

170

0

listopad

1

416

2

70

488

41

prosinec
roční
vyhodnocení

0

362

0

0

362

19

8

5144

27

634

5805

963

Uskutečněné výstavy 2015- Výstavní síň
1) Daty 29. 11. 2014 a 1. 2. 2015 byla 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 2014, se zúčastnilo 73 zájemců a zazněly
při něm skladby opět v podání žáků Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice. Pozvánku na výstavu
zveřejnili archeologové Pavel Snítilý a Katalin Almassy ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 11/2014.
2) Od 7. 2. 2015 do 21. 2. 2015 probíhala již tradiční výstava Řemesla Polabí VIII., zaměřená tematicky na
„masku“. Vernisáže 7. 2. 2015, během které byla po kategoriích vyhodnocena výtvarně řemeslná soutěž, se
zúčastnilo na 90 osob. Zahrála kapela Lahoda. Odpolední maškarní průvod s masopustní veselicí, vyrážející z
nádvoří muzea, začínal jako skupina o počtu 100 osob. Výstavu jako již tradičně doprovázely odpolední víkendové
výtvarné dílny 8. 2. 2015 (Masopustní drátování), 14. 2. 2015 (Keramická maska), 15. 2. 2015 (Papírová maska),
21. 2. 2015 (Drátování). V pracovních dnech probíhaly komentované prohlídky pro předškolní a školní skupiny,
celkem pro 428 dětí. Během výstavy byl prezentován i významný archeologický nález torzálně zachovalé pravěké
keramické masky lidského obličeje, evidované pod inventárním číslem A 146998, z archeologického výzkumu,
který muzeum uskutečnilo v roce 1999 v Zápech (Ostrově). Výstava se konala souběžně ve Výstavní a Vstupní síni
muzea. Upoutávku napsala Alena Zradičková, ředitelka Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, do únorového
Zpravodaje Města Čelákovic.
3) Od 7. 3. 2015 do 3. 5. 2015 se uskutečnila výstava Zastavení – výstava pastelů Alice Neugebauerové.
Autorka, původem z Čelákovic, vystavovala v muzeu po 12 letech. Vernisáž proběhla 7. 3. 2015 za účasti 61
zájemců. Slovem ji uvedla herečka Martina Venigerová. O hudební zahájení se postarali žáci Základní umělecké
školy Jana Zacha Čelákovice. „Výtvarný názor Alice Neugebauerové formoval kraj Polabí v okolí Čelákovic, kde až

do své maturity žila. Její výtvarné práce působící navenek klidně, avšak při bližším ohledání zjistíte, že jsou nabité
zvláštním vnitřním napětím. Vystavované obrazy jsou podle jejích slov vjemy a asociace zachycující především
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atmosféru okamžiku, krátká 'Zastavení', místa s magickou silou. Souzní zde ve střetu proměny rodící ho se života
s mizejícím. Snaží se o postihnutí barevné nálady okamžiku, poezie všedních motivů. Náladu vytváří pomocí světla
a především valéry modře. Barva typická pro snílky, fantasty, … symbolizující hloubku, dálku, volnost, klid, ticho,
zdrženlivost, víru a touhu. V díle Alice Neugebauerové se prolíná realita s vnímáním jejího vnitřního světa, čímž
dosahuje snové vize. Můžeme to chápat jako bezeslovný rozhovor dvou hlasů. Z nichž jeden je tichým
pozorovatelem – divák, a druhý jeho aktér. Člověk je v obrazech Alice Neugebauerové spíše tušen, zahlédnut,
unikající. Nejen prostor je na hraně reality a imaginace, ale též čas. Stěží rozpoznáme, zda se v nich čas 'zastavil'
nebo zda plyne svým životem v nekonečném bytí. Každý obraz v sobě ukrývá svůj příběh, prolnutí snu a
skutečnosti. Alice Neugebauerová ve svých obrazech vypráví, jak vzácná je každá chvíle, i když se zdá banální a
všední. Chce se podělit se svými přáteli o každý prchající a pádící okamžik života“. Článek s pozvánkou na
výstavu, z něhož pochází předchozí ocitovaný text, vyšel v březnovém čísle Zpravodaje Města Čelákovic.
4) Od 16. 5. 2015 do 21. 6. 2015 přišla řada na tradiční výstavu z cyklu Malý salón, připravená Výtvarným
oddělením Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice. Výstava byla zaměřena na člověka, a proto její
podtitul zněl „Já, člověk“. O hudební část vernisáže, které se 16. 5. 2015 zúčastnilo 121 zájemců, se postarali
žáci stejné školy.
5) Vzhledem ke skutečnosti, že rok 2015 byl mimo jiné zasvěcen vzpomínkám k 70. výročí ukončení druhé světové
války, byla přes letní měsíce do Výstavní síně umístěna Výstava modelů vojenské techniky, a to od 27. 6.
2015 do 13. 9. 2015. Pozvánku na akci napsal Lukáš Růžička do červnového čísla Zpravodaje Města Čelákovic:

„Muzeum výstavu připravuje ve spolupráci s modelářem J. Kubáčem z Prahy, který se věnuje stavbě modelů
pozemní vojenské techniky již od roku 1990 a nashromáždil jich dle vlastního odhadu přes 250, ač přiznává, že je
nikdy nepočítal. Většina modelů jeho sbírky je podle historické předlohy, i když část sbírky se zabývá moderní
technikou. Pan Kubáč začal stavět a sbírat modely díky zájmu o vojenskou historii, který v sobě objevil coby
milovník přírody v maskáčích při návštěvách československého pohraničního opevnění. Dodnes jej zájem o
vojenskou historii neopustil, a tak je častým návštěvníkem nejen opevnění, ale i nejrůznějších vojenských muzeí,
kde čerpá inspiraci. Pokud sdílíte nadšení, zájem, nebo jste jen zvědaví, pak neváhejte a navštivte zmíněnou
výstavu“. Vernisáže, kterou po hudební stránce pomohli naplnit žáci Základní umělecké školy Jana Zacha
Čelákovice, se zúčastnilo 50 zájemců. Na výstavě byly prezentovány ukázky německé a spojenecké výzbroje a
výstroje z válečných let, zapůjčené Oblastním muzeem Praha-východ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.
6) Výstava Pavel Rybka: Volná tvorba – restaurování se stala první samostatnou výstavou autora v
Čelákovicích, autora, který v Čelákovicích žije od 70. let 20. století. Byla zahájena slavnostní vernisáží 19. 9. 2015.
Trvala do 15. 11. 2015. Obšírný článek k autorovi a k jeho výstavě napsala Tereza Kučerová Zborníková
v zářijovém čísle Zpravodaje Města Čelákovic: „…Jeho volná tvorba je zaměřena především na krajinomalbu, která

ho okouzlila již v raném věku, v době, kdy se pomalu tvořilo jeho umělecké cítění. Výstava představí nejen obrazy
zachycující jeho milovaný rodný kraj, ale i známá čelákovická zákoutí. Oblíbeným místním námětem je mlýn, který
zpracovává z různých pohledů během stále se měnících ročních období. Volnou tvorbu doplní ukázky jeho
restaurátorských prací, které jsou rovněž zdrojem autorovy inspirace…“ Vernisáž, která proběhla na nádvoří tvrze
19. 9. 2015, byla navštívena 63 zájemci. Josef Vacek při ní zahrál skladbu Gerarda Matose Rodrígueze La
cumparsita. Autora a jeho dílo zde představila Tereza Kučerová. Výstava byla částečně prodejní.
7) Na první adventní sobotu 28. 11. 2015 připadlo zahájení výstavy Ne ruka, to duše maluje. Výstava vzešla ze
spolupráce spolupráci s nakladatelstvím UMÚN, s. r. o., které sdružuje umělce s vážným tělesným postižením.
Jana Fialová přispěla článkem „Ne ruka, to duše maluje“ do listopadového čísla Zpravodaje Města Čelákovic: „Jak

již název výstavy prozrazuje, uvidíte zde obrazy, které nejsou malovány rukou, ale vznikají neobvyklým
způsobem: malíři vedou štětec ústy nebo nohou. Jsou to lidé s handicapem, kteří jsou ochuzeni o pro většinu z
nás samozřejmý pohyb rukou. Jsou upoutáni na invalidní vozík a ve všem závislí na pomoci svých blízkých či
asistentů, kteří o ně pečují. Přesto to jsou lidé jako ostatní; mají duši a ta promlouvá z jejich výtvarného díla.
Obrazy jsou optimistické a prozrazují, že malíři i přes svůj handicap dokážou být lidé šťastní. Za každým obrazem
je však skryta velká houževnatost a píle. V muzeu v Čelákovicích budete mít možnost zhlédnout tvorbu Lenky
Bromkové, Šárky Dvorské, Zdeňky Ježkové, Barbory Sedláčkové, Veroniky Svatošové, Pavla Hejhala, Jakuba
Hříbka, Tomáše Janouška a Petra Šrámka. Jsou to stipendisté Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a
nohama. Nakladatelství UMÚN, s. r. o., pod vedením sdružení vydává v České republice tvorbu těchto malířů a
jejich zahraničních kolegů v podobě reprodukcí a v úpravě kalendářů, přání a drobných dárkových předmětů
s motivy jmenovaných autorů. Možná zmíněné motivy znáte z nabídek rozesílaných poštou. Těm, kteří nás znáte a
přispíváte, za nabídky velmi děkujeme. Vedle stipendií a podpory různých sociálních projektů v České republice
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můžeme díky vám pro malíře připravovat a realizovat i výstavy ve spolupráci s muzei, knihovnami a galeriemi.
Jedna z výstav bude probíhat v adventním čase a lednu i v Městském muzeu v Čelákovicích.“ Na vernisáž
28. 11. 2015 se přišlo podívat 70 návštěvníků.

Zastavení Alice Neugebauerové, 7. 3. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Krátce před zahájením výstavy Malý salón 2015, 16. 5. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Dětská tvořivost a hravost během zahájení výstavy Modely vojenské
techniky, 27. 6. 2015, zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Plakát k výstavě Modely vojenské techniky,
autor: Dana Vodáková, Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Zpráva Městského muzea v Čelákovicích, p. o., o činnosti v roce 2015

Stránka 10 / 26

Pavel Rybka během vernisáže své první výstavy v Čelákovicích,
19. 9. 2015, zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Z vernisáže Ne ruka, to duše maluje, 28. 11. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Uskutečněné výstavy 2015 - Vstupní síň
 Daty 29. 11. 2014 – 1. 2. 2015 byla 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 hlavní organizátorka
výstavy Marcela Pohanová ve Zpravodaji Města Čelákovic č. 11/2014.
 V sobotu 28. 2. 2015 mimořádně proběhla vernisáž menší výstavy Láskyplné vzpomínky, které se zúčastnilo 19
osob. Hudebně zde vystoupili žáci Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, promluvila Martina Hráská,
předsedkyně spolku Dlouhá cesta. Výstavu, naplňující Vstupní síň od 28. 2. 2015 do 29. 3. 2015, připravil spolek
Dlouhá cesta k desetiletému výročí své činnosti. Martina Hráská ve svém článku v únorovém Zpravodaji Města
Čelákovic přiblížila, že „cílem výstavy není dojímat a truchlit. Chtěli bychom se podělit o to, co naše děti dělaly
rády a dobře. Zamyslet se nad tím, co jejich život, jejž s námi prožily, může dát těm, kteří tu zůstali“ .
 Jarní události před 70 a před 100 lety připomněla výstava Čelákovice a dvojí výročí bojů za Československo
1915 a 1945. Výstava připomenula smrt legionáře Václava Záruby, čelákovického rodáka, v bitvě u Arrasu v
květnu 1915 a květnové vystoupení čelákovických občanů proti nacistické okupaci v roce 1945. Cílem nebylo
ukázat jen na hrdinství našich předků, ale i na každodennost jejich životů. Upoutávku na výstavu a opravu textu
zveřejnil Martin Dolejský jednak v dubnovém a jednak v květnovém čísle Zpravodaje Města Čelákovic. Dále viz
Dolejský, M.: Pozvánka na výstavu v Čelákovicích, in: Legionářský směr, 2015, č. 1, s. 12–13. Výstava se
uskutečnila 4. 4. 2015 až 31. 5. 2015. Jednalo se o výstavu předmětů z vlastních sbírek muzea.
 Druhá a poslední samostatná výstava, která se konala ve skromnějších podmínkách Vstupní síně muzea a zároveň
byla doprovozena vlastní vernisáží, byla výstava Člověk Jan Hus a jeho doba. 600 let od Mistrovy
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mučednické smrti. Konala se od 6. 6. 2015 do 2. 8. 2015, přičemž vernisáž 6. 6. 2015 na nádvoří muzea
zahrnovala vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže pro děti a mládež, zaměřenou k osobnosti Mistra Jana
Husa. Na vernisáž, jejíž součástí byly úvodní slovo ředitele muzea, náboženský obřad a hudební vystoupení
Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem a vystoupení Obce baráčníků Lázně Toušeň, navzdory
tropickému počasí přišlo na 60 osob. Podrobnější článek k výročí života a smrti Jana Husa napsal Ivan Vaňousek,
který se zásadním způsobem podílel na realizaci výstavy, v červencovém Zpravodaji Města Čelákovic.
 Výstava 25 let demokratického Československa a Česka na poštovních známkách 1989-2014 byla od
8. 8. 2015 do 27. 9. 2015 prezentací filatelie a části soukromé sbírky filatelisty Františka Bodláka. Vystavené
poštovní známky přiblížily historický vývoj Československa a Česka právě prostřednictvím poštovních známek.
 Výstava 95 let rybářského spolku v Čelákovicích proběhla 3. 10. 2015 až 25. 10. 2015 ve spolupráci s Místní
organizací Českého rybářského svazu. Ohlédnutí za činností předestřel Pavel Jindřich, hospodář Místní organizace
Českého rybářského svazu Čelákovice, v říjnovém Zpravodaji Města Čelákovic, kde pozval i na aktuální výstavu.
Výstava využila i sbírek muzea. Veřejnost se mohla dozvědět, že se spolek čelákovických rybářů nezabývá pouhým
rybolovem. Několik fotopanelů připomenulo historii činnosti místního rybářského spolku, další přiblížily místní
rybářský revír, dále činnost rybářů na revírech, ať jde o řezání ledů, o lovení rybníků či o vysazování ryb. Poslední
část pojednala o zapojení dětí a mládeže do aktivit místního rybářského spolku. Na výstavě byly prezentovány i
sbírkové předměty ze sbírky muzea.
 Od 31. 10. 2015 do 22. 11. 2015 proběhla výstava Archeologie přemyslovských Čech. Podle upoutávky od
ředitele muzea v listopadovém Zpravodaji Města Čelákovic výstava dokumentovala „dosavadní průběh

stejnojmenného grantového projektu řešeného v letech 2010–2014 na Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy, jenž byl financován Grantovou agenturou ČR. Dosud byla prezentována v Újezdském muzeu a
ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Autorský kolektiv zde prezentuje průběžné
výsledky terénních aktivit Ústavu, ve kterých hraje východní okraj Prahy důležitou roli. V bezprostřední blízkosti
Újezdu nad Lesy se nachází zaniklé středověké vsi Hol a Slavětice, jejichž pozůstatky dnes ukrývá Klánovický les, i
raně středověké hradiště v poloze „U Markéty – Šance“ v nedalekých Královicích. I proto se slavnostní zahájení v
roce 2013 těšilo nemalé pozornosti místních občanů, kteří měli vůbec poprvé možnost si prohlédnout nejnovější
archeologické nálezy, výsledky nedestruktivní prospekce i archeologických výzkumů v místním regionu. Nemenší
pozornost vzbuzovaly i další prezentované lokality jako Kouřim – hradiště sv. Jiří a další. Nejvýznamnější
archeologickou památkou na katastru obce Klánovic je zaniklá vesnice Slavětice, nacházející se v poloze Nové
Dvory. Tato vesnice byla poprvé zmíněna v roce 1349 a zanikla někdy před rokem 1586, avšak dodnes jsou v lese
patrné její rozvaliny. Nejvýznamnější osobností, která se podílela na výzkumu této zaniklé vesnice, a doposud
autor jediného archeologického výzkumu v této lokalitě, byl dnes již zesnulý Ludvík Skružný, mj. odborný
pracovník Městského muzea v Čelákovicích. Ludvík Skružný se významně zasadil o památkovou ochranu Slavětic.
Na přípravě výstavy se podíleli studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.“

 Od 28. 11. 2015 do 31. 1. 2016 proběhla Výstava náprstků Mirky Záhorové. V upoutávce na svou výstavu
v listopadovém Zpravodaji Města Čelákovic sběratelka mj. prozradila, že „moje sbírka slaví letos 15 let existence.
Vznikala krok za krokem, náprstek za náprstkem. Dnes obsahuje přes 2.500 kusů. Najdete v ní náprstky z Evropy,
Ameriky, Austrálie, zkrátka z celého světa. Jsou zde náprstky z různých materiálů, od těch obyčejných kovových
až po porcelánové, skleněné, dřevěné, kamenné, zlaté, stříbrné, háčkované nebo z kostí zvířat a další. Jako třeba
náprstky, které byly vyrobeny k různým příležitostem, např. ke sletu sokolů, k vylodění Spojenců v Normandii,
náprstky doslova mapující historii anglické královské rodiny. I takové můžete v mé sbírce vidět…“
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Plakát k výstavě Čelákovice a dvojí výročí boje za národní samostatnost
1915 a 1945,
autor: Dana Vodáková, Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Plakát k výstavě 25 let demokratického Československa a Česka na
poštovních známkách 1989-2014,
autor: Dana Vodáková, Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.
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Z vernisáže výstavy Jan Hus, 6. 6. 2015,
autor fotografie: Hana Němečková

Plakát k výstavě 95 let rybářského spolku v Čelákovicích,
autor: Dana Vodáková, Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Sbírkové a další předměty muzeem půjčené v roce 2015
1) Smlouva o výpůjčce č. 1/2015 uzavřená dne 9. 2. 2015 - půjčka publikace „By the Moon and Stars“ evidované
pod inventárním číslem H 37789 k badatelským účelům, vráceno 2015
2) Smlouva o výpůjčce č. 2/2015 uzavřená dne 17. 2. 2015 - půjčka 1.348 sbírkových předmětů osteologického
charakteru pro badatelské účely a osteologické rozbory, půjčka trvá
3) Smlouva o výpůjčce č. 3/2015 uzavřená dne 20. 3. 2015 - půjčka 30 sbírkových předmětů košíkářské
provenience na výstavu Tržnice Zahrady Čech v Litoměřicích (8. 4. 2015 - 12. 4. 2015), vráceno 2015
4) Smlouva o výpůjčce č. 4/2015 uzavřená dne 20. 4. 2015 – půjčka kolekce sbírkových předmětů a dalších
předmětů z archeologických výzkumů provedených v Zelenči k badatelským účelům, půjčka trvá
5) Smlouva o výpůjčce č. 5/2015 uzavřená dne 4. 5. 2015 – půjčka sbírkových předmětů k badatelským účelům
(6 ks zlomků keramických nádob, 15 ks štípané industrie), vráceno 2015
6) Smlouva o výpůjčce č. 6/2015 uzavřená dne 16. 5. 2015 – půjčka 2 sbírkových předmětů (2 části keramických
nádob kultury kulovitých amfor z Lázní Toušeně A 2994 a A 3275) k badatelským účelům, vráceno 2015
7) Smlouva o výpůjčce č. 7/2015 uzavřená dne 9. 2. 2015 - půjčka publikace „By the Moon and Stars“ evidované
pod inventárním číslem H 37789 k badatelským účelům, vráceno 2015
8) Smlouva o výpůjčce č. 8/2015 uzavřená dne 27. 7. 2015 - půjčka kolekce sbírkových předmětů na výstavu
Kabelky a klobouky z přírodních materiálů v Botanické zahradě Praha (1. 8. 2015 – 31. 8. 2015), vráceno
2015
9) Smlouva o výpůjčce č. 9/2015 uzavřená dne 1. 9. 2015 - půjčka 2 obrazů Čeňka Choděry (H 8814 – obraz U
tůně, H 17825 – obraz U tří Chaloupek) na výstavu akademických malířů Č. Choděry a B. Šippicha v Brandýse
nad Labem, vráceno 2015
10) Smlouva o výpůjčce č. 10/2015 uzavřená dne 18. 11. 2015 - půjčka 184 ks svatých obrázků evidovaných jako
sbírkové předměty za účelem konání výstavy Zvedám své oči k Tobě v Praze-Libni, vráceno 2016
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11) Smlouva o výpůjčce č. 11/2015 uzavřená dne 18. 11. 2015 - půjčka 7 ks plastik, krucifixů a kachlů
evidovaných jako sbírkové předměty za účelem konání výstavy Zvedám své oči k Tobě v Praze-Libni, vráceno
2016
12) Smlouva o výpůjčce č. 12/2015 uzavřená dne 18. 11. 2015 - půjčka kolekce sbírkových předmětů za účelem
konání výstavy Zastavení ve vánočním čase v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v
Praze, vráceno 2016
13) Smlouva o výpůjčce č. 13/2015 uzavřená ke dni 15. 1. 2016 - půjčka 29 sbírkových předmětů (dermoplastické
preparáty) za účelem jejich umístění v expozici zámku Brandýs nad Labem, půjčka trvá
14) Smlouva o výpůjčce č. 14/2015 uzavřená ke dne)i 15. 1. 2016 - půjčka kolekce sbírkových předmětů
z archeologické sbírky za účelem jejich umístění v expozici Staroboleslavské brány, půjčka trvá
15) Smlouva o výpůjčce č. 15/2015 uzavřená dne 14. 12. 2015 – půjčka kolekce sbírkových předmětů v zájmu
dovybavení grafické přílohy v připravované edici Pamětní knihy obce Sedlčánky a Pamětní knihy obecné školy
v Sedlčánkách (20. století), vráceno 2015
16) Smlouva o výpůjčce č. 16/2015 uzavřená dne 21. 12. 2015 – půjčka předmětů archeologické provenience
k badatelským účelům, vráceno 2016

Sbírkové a další předměty muzeem v roce 2016 vypůjčené (výběr)
17) Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 27. 10. 2015 s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze – výpůjčka
14 výstavních panelů na výstavu Archeologie přemyslovských Čech, vráceno 2015

Přednášky, besedy a semináře v muzeu
1) Dne 4. 2. 2015 proběhla přednáška Aljaška očima cestovatelky, fotografky a spisovatelky Zuzany
Samkové s promítáním i prodejem jejich knih, záložek a magnetek, ve spolupráci se Spolkem přátel
čelákovického muzea. Účast činila 23 osob.
2) Dne 23. 4. 2015 Klub kaktusářů Čelákovice ve spolupráci s muzeem zorganizoval přednášku Toulky přírodou
– Jižní Amerika. Ze svých cest přednášel Ladislav Horáček z Pískové Lhoty. Přišlo přibližně 60 zájemců.
Vstupné bylo zdarma.
3) Dne 16. 6. 2016 se uskutečnila Veřejná beseda se zastupiteli Středočeského kraje, která ukončila
celodenní akci "Den zastupitelů". Pořadatelem nevýdělečné akce byla Městská organizace KSČM Čelákovice.
Na otázky z oblasti kultury, zdravotnictví, investic, bezpečnosti, ale i dalších, v rámci Středočeského krajského
zastupitelstva odpovídali následující hosté: radní pro kulturu a památkovou péči Ing. Zdeněk Štefek, člen
Finančního výboru Ing. Pavel Posolda a předseda bezpečnostní komise Mgr. Zdeněk Milata. Přišlo 11 zájemců.
Vstupné bylo zdarma.
4) Ve dnech 18. 6. 2015 až 19. 6. 2015 se souběžně s malou výstavou probíhající v Síni Jana Zacha konal sled
besed pro děti, mládež a dospělé s čelákovickými včelaři o včelařství. Součástí instalace byl i
prosklený včelí úl s živým včelstvem. Besed se včelaři se zúčastnilo celkem 475 osob, z toho 18. 6. 2015 171
školních a předškolních dětí s pedagogickým dozorem, 18. 6. 2015 291 školních a předškolních dětí
s pedagogickým dozorem, 18. 6. 2015 13 dospělých osob. Besedy byly pojaty osvětově, aby představily všem
zájemcům reálie ze života včel, základní povinnosti včelaře a co učinit proto, aby se zájemce sám mohl stát
včelařem. Vstupné bylo zdarma. Pozvánku s malebným názvem „Ať to bzučí II“ zveřejnil Jiří Mrňavý za Spolek
včelařů Čelákovice v červnovém Zpravodaji Města Čelákovic.
5) Přednáška Klubu kaktusářů Čelákovice Mexiko 2015 - Klenoty a miniaturky mexických plání a hor,
vedená dne 24. 9. 2016 Petrem Trafinou, se opět se tkala s velkým zájmem. Posluchači opět zaplnili Síň Jana
Zacha, přibližně v počtu 60 osob. Akce byla bezplatná.
6) Dne 30. 9. 2015 muzeum navštívil politolog a sociolog Ivan Gabal, poslanec Parlamentu ČR, místopředseda
výboru pro obranu, člen výboru pro bezpečnost, podvýboru pro migraci a azylovou politiku. Podle upoutávky
Ivan Gabal „Ve svých názorech umí být velice razantní, což se pozitivně odráží na jeho vyjednávacích

schopnostech, které aktuálně uplatňuje zejména při řešení konfliktu na Ukrajině, v oblasti islamizace,
bezpečnosti Evropy i realizace záchranných misí po celém světě. V otázce vnitrostátní bezpečnosti velmi
konstruktivně působí na strukturu a fungování bezpečnostních složek, stejně jako na financování obrany a
bezpečnosti naší země. Jeho manželka, Jana Hybášková, bývalá velvyslankyně Evropské unie v Iráku, je od
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září 2015 velvyslankyní Evropské unie v Namibii“. Přednáška Ivana Gabala se zaměřila především na vztah
muslimských společností a států s evropskými státy, na prohlubující se destabilizaci Blízkého východu, na
příčiny současné migrační vlny a na související podceňování významu branně bezpečnostních otázek ze strany
většiny evropských států. Názory Ivana Gabala na budoucí vztah členských zemí Evropské unie a sousedících
regionů vyzněly spíše skepticky. Beseda s názvem Ohrožuje nás více islamizace nebo rusko-ukrajinský
konflikt? byla připravena ve spolupráci s organizací KDU-ČSL v Čelákovicích a byla pro každého zájemce
zdarma. Přišlo 16 osob.
7) Šachový oddíl TJ Spartak Čelákovice v Síni Jana Zacha Městského muzea v Čelákovicích uspořádal podzimní
kolekci přednášek, z nichž první 15. 10. 2015 se jmenovala Robert James "Bobby" Fischer - šachový
génius a podivín. Vstupné bylo dobrovolné.
8) 22. 10. 2015 proběhla kaktusářská přednáška Jaroslava Šnicera Amerika – země snů, ve spolupráci s
Klubem kaktusářů Čelákovice. Vstupné bylo zdarma, přišlo zhruba 60 zájemců.
9) Šachový oddíl TJ Spartak Čelákovice v Síni Jana Zacha Městského muzea v Čelákovicích uspořádal podzimní
kolekci přednášek, z nichž druhá 19. 11. 2015 byla Anatolij Karpov - mistr preciznosti. Vstupné bylo
dobrovolné.
10) Zásluhou Městské knihovny Čelákovice do muzea 3. 12. 2015 zavítal populární spisovatel Vlastimil Vondruška
na svou talk-show Oldřich z Chlumu – román a skutečnost. Podle slov Soni Husárikové, otištěných
v prosincovém Zpravodaji Města Čelákovic, „diváci se mohou těšit na pořad Oldřich z Chlumu – román a

skutečnost, který rozhodně není klasickou besedou ani přednáškou, ale jak sám autor říká, jde o talk-show, v
níž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a historii. Stejně jako jeho knihy ani tento pořad
nepostrádá nadhled, ale je současně postaven na reálných faktech. A protože se Vlastimil Vondruška jako
spisovatel dívá na historické prameny jinýma očima než školní učebnice, dozvědí se posluchači řadu
překvapujících odhalení, třeba to, proč bychom dnes nepoznali středověké pivo, že středověké soudnictví bylo
často neuvěřitelně milosrdné, jak to bylo s milostným životem našich předků, ale také tajemství, kdo byl
předkem autora a jeho ženy“. Akce byla provázena prodejem autorových knih a autogramiádou. Zúčastnilo se
88 zájemců, z nichž nikoli všichni „se vešli“ do Síně Jana Zacha. Hodnotící článek Soni Husárikové byl
zveřejněn ve Zpravodaji Města Čelákovice č. 1/2016.
11) Třetí přednáška uspořádaná Šachovým oddílem TJ Spartak Čelákovice nesla název Garri Kasparov - svěží
vítr v šachových vodách a uskutečnila se 17. 12. 2015. Vstupné bylo dobrovolné. Přišlo 10 zájemců.

Koncerty, divadelní, literární a jiná kulturní představení v muzeu
1) Koncert Z českých oper dne 11. 3. 2015 zorganizoval Spolek přátel čelákovického muzea. Zazněly skladby
skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Viléma Blodka v podání Alžběty Brzotické - soprán,
Miroslava Brzotického - bas a Kateřiny Brzotické - klavír. Účast dosáhla 30 osob.
2) Dne 16. 4. 2015 se Spolek přátel čelákovického muzea zasadil za Koncert žáků ze Základní umělecké
školy F. A. Šporka v Lysé nad Labem. Hudební rendezvous s hudebníky z Lysé n. L. si vyslechlo 49
posluchačů. Upoutávku napsal Jan Volín do dubnového Zpravodaje Města Čelákovic.
3) 27. 4. 2015 se v podobě hry Markýza de Pompadour uskutečnilo divadlo jednoho herce – Stanislavy
Hoškové. Divadelní večer se vzpomínající metresou Ludvíka XV. v hlavní a jediné roli zorganizoval Spolek
přátel čelákovického muzea. Přišlo 19 zájemců.
4) 12. 5. 2015 přišla řada na Concertino - koncert laureátů národních soutěží z čelákovické Základní umělecké
školy. Akci zaštítil Spolek přátel čelákovického muzea. Vyslechlo 57 posluchačů.
5) 18. 5. 2015 ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea proběhl Koncert o věčném dechu dua
Adamus – Levický. Účast byla 23 návštěvníků.
6) Koncert sedmičlenné skupiny EV Band z Prahy se zásluhou Spolku přátel čelákovického muzea na nádvoří
muzea konal 14. 6. 2015. Skupina zahrála hudbu v žánrovém rozpětí pop, country a folk. Vyslechlo 41
návštěvníků.
7) Spolek přátel čelákovického muzea na 8. 9. 2015 zajistil uspořádání Galakoncertu klavírních skladeb
operních a operetních árií a písní s Janou Jehličkovou – soprán, Danielem Klánem – tenor, Liborem
Čapkem – klavír. Přišlo 49 posluchačů. Během koncertního večera byl zahájen předprodej na koncert
Cestopísně - nestorka českého folku Zdeňka Lorencová a baletní mistr Vlastimil Harapes 6. 10.
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2015, který se však na konec pro hlasovou indispozici zpěvačky nekonal a náhradní termín se nepodařilo
domluvit a určit.
8) Podzimním zlatým hřebem v kulturním programu muzea a Spolku přátel čelákovického muzea byl Koncert
jazzové zpěvačky afrického původu Melanie Scholtz 6. 11. 2015. Podle slov Jana Volína, zveřejněných
v říjnovém Zpravodaji Města Čelákovic, „ve většině případů platí, že jeden člověk může zpívat jen

jednohlasně. Jedny hlasivky zkrátka vydávají jen jeden hlas. Zcela výjimečně se někteří lidé naučí alikvotnímu
zpěvu a díky rezonancím v hrdle zpívají dvojhlasně. To je ovšem poměrně pracné a melodie zpívané touto
technikou mají svá omezení. Přesto zavítá do hudební síně našeho muzea počátkem listopadu žena, která s
lehkostí zazpívá mnohobarevnými vícehlasy a melodicky ji nebude nic spoutávat. Na pomoc si přiveze malou
krabičku, která ještě nejspíš nemá český název, ale mohlo by se jí říkat smyčkovač. Zachycuje a opakuje (ve
smyčce) různé hudební fráze a dokáže vrstvit hlasy nad sebe. Melanie Scholtz představí především vlastní
tvorbu, která kombinuje prvky spirituálu, africké lidové hudby i standardního jazzu. Její vystoupení
charakterizuje živost a energie pramenící z upřímnosti jejího projevu – tedy něco, co v evropské strojenosti
občas marně hledáme. Její hlas okouzluje posluchače nádhernou přirozenou barvou, zároveň ale i technickou
bravurou. Melanie se hudbě věnuje od malička: od pěti let hraje na klavír, hudbu studovala a později sama
přednášela na Univerzitě v Kapském Městě. Kromě aktivit v rodné Jižní Africe hrála s řadou muzikantů ve
Španělsku, Portugalsku, Francii, Německu, Norsku i jinde. Zazpívala si například i s Bobby McFerrinem. Jsme
velmi rádi, že přijala naše skromné pozvání a přijede mezi nás“. Přišlo 91 posluchačů, z nichž 18 si koncert
muselo z důvodu kapacitního omezení Síně Jana Zacha vyslechnout v předsíni.
9) 17. 11. 2015 byl realizován Sváteční koncert Města Čelákovic u příležitosti státního svátku Dne boje za
svobodu a demokracii, pořádaný Městem Čelákovice. Vystoupilo Škampovo kvarteto. Upoutávka na akci byla
zveřejněna v listopadovém Zpravodaji Města Čelákovic. Koncert si vyslechlo 39 hostů.
10) 12. 12. 2015 se uskutečnil 1. vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
byl Spolek přátel čelákovického muzea ve spolupráci s muzeem. Vstupné zaplatilo 73 osob. Pozvánka na
všechny 3 vánoční koncerty byla otištěna v listopadovém Zpravodaji Města Čelákovic.
11) 13. 12. 2015 se uskutečnil 2. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
bylo muzeum. Vstupné zaplatilo 70 osob.
12) 13. 12. 2015 se uskutečnil 3. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
byl Klub přátel Jana Zacha ve spolupráci s muzeem. Vstupné zaplatilo 73 osob.

Ostatní kulturní akce v muzeu
1) 12. 1. 2015 Spolek přátel čelákovického muzea v Síni Jana Zacha promítal Toulky Polabím II., konkrétně tři
díly věnované Zápům, Svémyslicím a Mstěticím. 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. Návštěvnost činila 42 osob.
2) 24. 3. 2015 Spolek přátel čelákovického muzea v Síni Jana Zacha navázal na projekci 12. 1. 2015 a promítl
Toulky Polabím III., konkrétně tři díly věnované zámku Brandýs nad Labem, obci Jenštejn a Staré
Boleslavi. Z technických důvodů byly promítnuty pouze 2 díly. Vstupné bylo dobrovolné. Návštěvnost činila 28
osob.
3) 25. 5. 2015 Spolek přátel čelákovického muzea v Síni Jana Zacha navázal na předchozí projekce a promítl
Toulky Polabím IV., zaměřené na pamětihodnosti Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Vstupné bylo
dobrovolné. Návštěvnost činila 16 osob.
4) Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť v Čelákovicích v roce 2015 termínově připadly na sobotu
20. 6. 2015. Připravený program byl výsledkem spolupráce místních organizací a spolků, zejména pak muzea,
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, Městské knihovny Čelákovice, Husova sboru, Římskokatolické
farnosti, Spolku pro varhanní hudbu, Spolku přátel čelákovického muzea, Junáka - českého skautu. Vstup na
všechny akce byl zdarma. Změna programu pro případné nenadálé změny sice zůstala vyhrazena, jak uvedl
ředitel muzea v pozvánce zveřejněné v červnovém Zpravodaji Města Čelákovic, ale nemusela být využita. Za
Městskou knihovnu Čelákovice ve stejném čísle oficiózního komunálního periodika zveřejnila pozvánky Soňa
Husáriková. Program ve tvrzi tvořily výstava Člověk Jan Hus a jeho doba, výstava Malý salón 2015 - Já,
člověk, výstavka místních včelařů, expozice ve tvrzi, komentované prohlídky ve tvrzi, projekce pásma
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fotografií "Čelákovický rok 1945" (v Síni Jana Zacha), zdobení perníků s dětmi. Převážně na nádvoří tvrze se
odehrál divadelní program Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice: Sněhurka, Tři přadleny, Pejsek a
kočička, Popelka, V+W, Salón Idaho. Žáci Základní umělecké školy a členové Divadelního souboru J. K. Tyl
večer představili hru Mistře Jene, u příležitosti výročí Jana Husa. Program na archeologickém pracovišti obsáhl
ukázky laboratorních prací při rekonstrukci keramických nádob, ukázky artefaktů z jednotlivých období
pravěku a středověku s výkladem a časovou osou, dětskou archeologickou hru na pískovišti (se zlomky
keramiky), prezentaci archeologické práce v terénu prostřednictvím fotografií. Městská knihovna zahájila
výstavy Malováno jehlou (krása křížkové výšivky Radky Körnerové) a Vícejazyčnost je bohatství (kreativní
putovní výtvarná výstava k soutěži na podporu čtení a psaní v jiném jazyce doplněná o obrázky čelákovických
dětí). Zároveň poskytla kontaktní stanoviště pro vědomostní soutěž mj. o Janu Husovi, která proběhla na
všech místech zapojených do akce, a vyhodnocení této soutěže. Kostel Nanebevzetí Panny Marie přinesl
ukázky varhanní hry. Husův sbor zajistil projekci dvoudílného dokumentu o Janu Husovi. V modlitebně Husova
sboru byla instalována výstava výkresů dětí, které se zúčastnily výtvarné soutěže k Husovu roku 2015. Lanové
aktivity skautů pro veřejnost a občerstvení nalezly prostorové zázemí v parku Na Hrádku. Návštěvnost,
počítáno pouze v areálu muzea, činila přibližně 300 osob. Hodnotící zprávy od ředitele muzea a Soni
Husárikové se s fotodokumentací akce objevily v červencovém Zpravodaji Města Čelákovic.
5) 15. 8. 2015 proběhly tradiční Komorní 8. pouťové oslavy v Čelákovicích organizované Spolkem přátel
čelákovického muzea. Návštěvnost byla přibližně 800 osob. Vláčkem se svezlo 362 a divadelní představení na
nádvoří muzea navštívilo 89 osob. Během akce vystoupili muzikanti na chůdách a proběhla dvě loutková
představení pro děti za celkový honorář. Jízda vláčkem a na lodičce navázaly na předchozí úspěch a zájem
v roce 2014. Podle slov v pozvánce na akci od Jana Volína, uveřejněné v srpnovém Zpravodaji Města
Čelákovic, „návštěvníci se především mohou svézt vláčkem v ulicích města, lodí po naší velké řece nebo

mohou usednout do kočáru taženého koňmi. V parku u knihovny pak bude kromě tradičních stánků kolotoč,
skákací hrad, houpačky, trampolína, různé hry, soutěže a třeba i malování na obličej. Tyto atrakce doplní
komponované pořady Dovádění s dětmi a Cirkus plný loutek a produkce tříčlenné kapely muzikantů, kteří hrají
a zpívají na chůdách“. Organizačně se na akci podílely rovněž Spolek pro varhanní hudbu a Římskokatolická
farnost. Poutní koncert „symbolicky“ propojil „světskou část pouťových slavností organizovaných Spolkem
přátel čelákovického muzea s liturgickým obsahem srpnové pouti – tedy Nanebevzetím Panny Marie, kterému
je zasvěcen náš kostel“, jak uvedl Spolek pro varhanní hudbu v pozvánce v srpnovém Zpravodaji Města
Čelákovic a navázal: „Poutní slavnost hudebně obohatí Miroslav Pšenička, vynikající varhaník a improvizátor a
neméně excelentní hudební pedagog, který po několik let vede kursy pro chrámové varhaníky při
Arcibiskupství pražském. Většina varhanic naší farnosti se s ním v této roli setkala. V Čelákovicích také
několikrát koncertoval a vždy s sebou přivezl zajímavé spolupracovníky (připomeňme např. trumpetisty bratry
Šedivé nebo sopranistku Ivanu Veberovou). Tentokrát s ním vystoupí mladá hobojistka Veronika Hádková. Za
doprovodu varhan provede skladby např. G. F. Händela či G. Ph. Telemanna a vzhledem k zaměření pana
varhaníka nebude chybět ani společná improvizace. Absolventka Pražské konzervatoře a Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy (v oboru Sbormistrovství) je umělkyní všestrannou a aktivní. Vystupuje sólově, s komorními
tělesy a pěveckými sbory. Od roku 2012 je sbormistryní Českých madrigalistů“ . Akce byla vyhodnocena
v zářijovém Zpravodaji Města Čelákovic.
6) 24. 11. 2015 v muzeu proběhla komentovaná prohlídka s pracovními listy pro žáky Základní školy
Jirny, kteří se akce zúčastnili v počtu 41 osob včetně pedagogického dozoru.
7) Čertovské andělování v Městském muzeu v Čelákovicích se uskutečnilo 5. 12. 2015. Akce byla určena
pro „zábavu a poučení“. Kladla si za cíl přiblížit problematiku „okřídlených a rohatých“ bytostí z
ikonografického hlediska. Během akce byla vystavena díla žáků Základní školy Kostelní, Čelákovice, na téma
„Nebe a Peklo“. Soutěže pro děti nabyly podoby doplňovaček, bublinkových modelín, házení míčky. Děti se
mohly povozit na ponících, pohladit si je a vyfotografovat se s nimi na nádvoří muzea. Přítomnost masek
tradiční mikulášské trojice Mikuláš – čert – anděl dávala možnost předání mikulášských balíčků dětem.
Nejhezčí masky byly vyhodnoceny. Sobotní mikulášské akce pro děti, připravené zaměstnanci muzea, se
zúčastnilo 80 zájemců.
8) 21. 12. 2015 v muzeu proběhla komentovaná prohlídka s pracovními listy pro žáky Základní školy
Nehvizdy, kteří se akce zúčastnili v počtu 19 osob včetně pedagogického dozoru.
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Slavnostní vyřazování žáků ze škol v Síni Jana Zacha
1. 22. 6. 2015: Slavnostní vyřazení absolventů Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy MILLS, s. r. o.
2. 26. 6. 2015: Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd Základní školy Kostelní, Čelákovice.

Svatební obřady v muzeu
 V roce 2015 proběhlo celkem 18 svatebních obřadů ve tvrzi, dosud nejvyšší počet.

Jiné muzejní kulturní akce mimo areál muzea
1) 6. 5. 2015 podíl muzea na besedách v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, a
v Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, k výročí konce druhé světové války v Evropě
(vystoupení ředitele muzea).
2) 8. 5. 2015 podíl muzea na oficiálním pietním aktu u Pomníku padlým na náměstí 5. května
v Čelákovicích (projev ředitele muzea).
3) 28. 10. 2015 podíl muzea na oficiálním pietním aktu u Pomníku padlým na náměstí 5. května
v Čelákovicích (projev ředitele muzea).

Concertino před zahájením, 12. 5. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Zahájení Koncertu skupiny EV Band, 14. 6. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Beseda se zastupiteli Středočeského kraje, 16. 6. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Z vánočních koncertů, 13. 12. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.
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Concertino před zahájením, 12. 5. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Muzejní noc a divadelní pouť, 20. 6. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Pouťové oslavy s vláčkem, 15. 8. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.

Čertovská instalace z Čertovského andělování, 5. 12. 2015,
zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, p.o.
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III. PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ A ČINNOST MUZEA
Úroveň a struktura zaměstnanosti, stav k 31. 12. 2015:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

pracovní poměry - pracovní zařazení
archeolog - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
uklízeč
kurátor – správce depozitáře, přírodovědec

úvazek
0,8750
0,5000
0,5000

dokumentátor
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů – dokumentátor – správce depozitáře
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů – dokumentátor - správce depozitáře, přírodovědec
ředitel muzea
administrativní a spisový pracovník
konzervátor - dokumentátor
pokladník - zřízenec v kulturních zařízeních
pokladník - zřízenec v kulturních zařízeních
konzervátor – dokumentátor - správce depozitáře
archeolog - dokumentátor
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů – dokumentátor – správce depozitáře

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,4875
0,4875
1,0000
0,7500
1,0000

kurátor sbírkových a mobiliárních fondů – dokumentátor – knihovník (t. č. mateřská dovolená)
celkový přepočtený stav

1,0000
12,6000

Zaměstnanci muzea zhodnotili své pracovní výkony v roce 2015 na základě Rozhodnutí ředitele č. 24/2015 ze
dne 28. 12. 2015. 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 2015 muzeum sestavovalo a upravovalo svůj kulturní kalendář, přístupný prostřednictvím dálkového
přenosu, připravilo nový kulturní kalendář na rok 2016 a věnovalo se vlastní propagaci. V knize přijaté a odeslané
pošty bylo zaznamenáno 2799 čísel jednacích se záznamy, většina z nich souvisí s agendou archeologických výzkumů,
resp. dohledů. Muzeum v souvislosti s nimi stavebníkům vystavilo celkem 73 faktur během roku 2015, dalších 8 faktur
bylo vystaveno za jiné než archeologické služby. V roce 2015 muzeum sledovalo celkem 301 stavebních akcí jako
garant archeologické památkové péče. Správa počítačové sítě a účetnictví byly řešeny v rámci dodavatelského vztahu.
V roce 2015 pokračovala spolupráce s vědeckými institucemi a s médii. S médii zejména v souvislosti s přípravou
článků či obrazových příloh k nim, např. v souvislosti s historií čelákovického koupání (České Grádo). V průběhu roku
2015 se s maximálně měsíčními intervaly konaly řádně svolané pracovní porady. Po projednání se zřizovatelem na
základě Rozhodnutí ředitele č. 19/2015 muzeum vyřadilo 500 položek ze své příruční knihovny.
Přehled jednotlivých školících kurzů, seminářů, konferencí a profesních schůzí, kterých se zaměstnanci muzea
v roce 2015 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 2. 4. 2015 (Slaný), 15. 9. 2015 (Roztoky u Prahy),
24. 11. 2015 (Roztoky u Prahy)
 Redakční rady periodik „Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí“ a „Středočeský vlastivědný
sborník“ (průběžně)
 zasedání Středočeské archeologické komise (1 x měsíčně)
 Základní kurz Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií ČR
 15. 1. 2015 – 16. 1. 2015 mezinárodní konferencie “Korszakok és birodalmak határán – kelták a Kárpátmedencében”, Tatabánya (Maďarsko)
 9. 2. 2015 – 11. 2. 2015 11. konference environmentální archeologie v Českých Budějovicích („LIFE IN FLUX Humans, animals and plants in postglacial ecosystems of Europe and Northern Africa“)
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10. 3. 2015 Želva bahenní v ČR - seminář pracovní skupiny pro želvu bahenní pořádaný organizací HERPETA a
Zoo Hluboká, Hluboká nad Vltavou
16. 4. 2015 konference Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy (Centrum pro prezentaci
kulturního dědictví a Historické muzeum Národního muzea ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace
Technického muzea v Brně), Praha
27. 5. 2015 – 29. 5. 2015 mezinárodní konference “KELTOVÉ / THE CELTS / DIE KELTEN”, Zvíkov (Česko),
(se 2 postery: „Gate or something else – Čelákovice–Nedaniny”; „La Tène cemetery at NyíregyházaCsászárszállás”)
9. 6. 2015 – 10. 6. 2015 konference Textil v muzeu 2015 – liturgický a obřadní textil, v Technickém muzeu v
Brně
8. 9. 2015 - 10. 9. 2015 konference konzervátorů a restaurátorů v Plzni
13. 10. 2015 konference Modrého štítu „Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního
archivního dědictví nejen pohledem archivářů”, Praha
14. 10. 2015 – 15. 10. 2015 konference Národního muzea, Moravského zemského muzea a Slezského
zemského muzea MUZEA BEZ BARIÉR. Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace, Praha
4. 11. 2015 – 5. 11. 2015 XI. Sněm AMG ČR v Plzni
19. 11. 2015 - konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2015: téma konsolidace uměleckých děl,
Kutná Hora

Výběrový přehled publikační aktivity Městského muzea v Čelákovicích v roce 2015 (pouze klíčové odborné
příspěvky):
 na informačním kolokviu „Archeologické výzkumy v Čechách 2015“ byl formou prezentace představen
záchranný archeologický výzkum, provedený při výstavbě infrastruktury pro novou obytnou zónu „Velká
Zahrada“ ve Svémyslicích, okr. Praha – východ, v roce 2014. Pro Supplementa vycházející z přehledu
archeologických výzkumů byl připraven příspěvek Svémyslice, okr. Praha – východ, lokalita Na Svobodě
„Velká Zahrada“ Předběžné výsledky záchranného archeologického výzkumu při výstavbě komunikací a
inženýrských sítí.
 ALMÁSSY, Katalin, A Felső-Tisza-vidék (a piskolti temető) LTC1-horizontja. SatuMare XXX/1, 2014 (2015), s.
165–180.
 DOLEJSKÝ, Martin, Výsadek skupiny Anthropoid v Nehvizdech ve svědectví pamětníků, Středočeský
vlastivědný sborník, sv. 33 (2015), s. 62-79
 DOLEJSKÝ, Martin, Život a odbojová činnost Václava Grafnettera, Studie a zprávy. Historický sborník
pražského okolí 5/2015 (teprve vyjde)
 SNÍTILÝ, Pavel, VÁLEK, Petr, Městské muzeum v Čelákovicích. Archeologické výzkumy v roce 2014,
Středočeský vlastivědný sborník, sv. 33 (2015), s. 130-134

Příklady subjektů a objektů badatelského zájmu, které pracovníci muzea v souladu se společensko-kulturním
posláním muzea v roce 2015 v rámci četných konzultací badatelských či středoškolských a vysokoškolských prací řešili:
 Přírodovědné oddělení: Výskyt borytu barvířského, obecný dotaz na skladbu herbářových sbírek, stromy v
Čelákovicích, zahrada Volmanovy vily, České Grádo, vývoj a ráz krajiny v katastru obce Hlavenec a v jeho
přilehlém okolí, řada dotazů na zeleň v Čelákovicích;
 Historické oddělení (celkem 22 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: České Grádo, zahrada Volmanovy vily, rodina továrníka Volmana,
čelákovické pohřebiště s údajně protivampirickými zásahy, historie Sedlčánek (vícero badatelů), K. Bíbr, staré
tisky o Staré Boleslavi, varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích, móda 30. - 40. let 20.
století, kostel sv. Martina ve Vyšehořovicích, historie Základní školy v Kostelní ulici, legionář V. Záruba, dějiny
cyklistiky, sestry Diamantovy. Dále se badatelé na muzeum obraceli především korespondenčně ve věci témat
jako dějiny Záp, architekt K. Sax, dělnická kolonie u továrny Stabenow, historie čelákovických domů a jiných
staveb, dějiny místního šachu, výsadek Anthropoidu, povodeň v Záluží a v Nehvízdkách 1875, stavebně
historický vývoj čelákovické tvrze a radnice, pamětní deska Jaroslava Honzátka v Čelákovicích, letec Alois
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Vašátko, středověká a raně novověká militaria ve sbírkách muzea, pomník padlým v Nehvizdech, dějiny
čelákovického košíkářství;
 Archeologické oddělení (celkem 17 návštěv badatelů zapsaných v badatelské knize): Dálkové kontakty v
bylanské kultuře, archeologické výzkumy ve Staré Boleslavi (vícero žádostí a dotazů), archeologický výzkum
pohřebiště v Zelenči, archeologický výzkum Hradištka v Lázních Toušeni, kamenné industrie ve sbírce muzea,
archeologické výzkumy v Úvalech a okolí, zaniklá ves Slavětice, archeologické výzkumy v Hlavenci a ve
Škvorci, středověká militaria ve sbírce muzea apod.
Přírodovědné oddělení se věnovalo sběru především v oblastech mineralogie, paleontologie, zoologie, botaniky
a osteologie, zkoumalo prostředí, z něhož jsou přírodniny získávány, vytvářelo sbírky vybraných přírodnin, zajišťovalo
jejich trvalé uchovávání, evidování a odborné zpracovávání. Podílelo se výstavě 95 let rybářského spolku
v Čelákovicích. Spolupracovalo s médii a s odbornými institucemi, zejména s blízkými muzei v Polabí, s Botanickým
ústavem AVČR, v.v.i., s Archeologickým ústavem, Praha, v.v.i., s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze,
s Národním muzeem v Praze. Poskytovalo odbornou a metodickou pomoc středoškolským a vysokoškolským
studentům a různým badatelům. Pravidelně komunikovalo s Odborem životního prostředí Městského úřadu Čelákovice.
S ohledem na zpracování především osteologických nálezů se oddělení průběžně podílelo na záchranných
archeologických výzkumech v roce 2015. Doplňovalo starší evidenční záznamy sbírkových předmětů do potřebné
podoby, inventarizovalo tyto předměty, a to se zvýšenou pozorností. Realizovalo ornitologické, botanické,
mykologické, mineralogické či paleontologické pochůzky ve sběrných oblastech muzea. Participovalo na školních
programech 24. 11. 2015 a 21. 12. 2015. Organizačně zajišťovalo přednášky Klubu kaktusářů Čelákovice. Pomáhalo
při odborné demontáži expozice Čelákovické košíkářství (ošetření sbírkových předmětů z této expozice a jejich uložení)
a podílelo se na fotodokumentaci předmětů pod přístřeškem na Archeologickém pracovišti v Rybářské 156. Podílelo se
na realizaci několika smluvních výpůjček ve prospěch právnických a fyzických osob.
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 s různou intenzitou a v různém rozsahu naprostou většinu výstav a kulturních akcí muzea
– zcela samostatně zejména výstavu Čelákovice a dvojí výročí bojů za Československo 1915 a 1945. 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 2015. Spolupracovalo s měsíčníkem
Zpravodaj Města Čelákovice a s řadou dalších médií a institucí. Oddělení se (společně s archeologickým oddělením)
podílelo na činnosti redakční rady „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. Podílelo se na přípravě publikace Radní manuál Pavla Ježdíka 1639-1654 (edice FONTES
MUSAEI CIVITATIS CELAKOVICENSIS, Svazek 4), která nakonec pro náročnost příprav vyjde až v roce 2016.
Doplňovalo starší evidenční záznamy sbírkových předmětů do potřebné podoby, inventarizovalo tyto předměty,
zdokonalovalo uspořádání a uložení sbírek, a to se zvýšenou pozorností a se zvýšeným nasazením. Systematicky
srovnávalo a slaďovalo registr evidenčních čísel v CES se systémem evidenčních záznamů sbírkových předmětů
v muzeu. Zajišťovalo odbornou demontáž expozice Čelákovické košíkářství (ošetření sb. předmětů z této expozice a
jejich uložení). Intenzivně spolupracovalo se Státním oblastním archivem v Praze (centrála i organizační složka pro
Prahu-východ), dále spolupracovalo s Vojenským historickým archivem, s Národním archivem, s archivem politické
strany KDU-ČSL, s archivem Národního památkového ústavu, s Archivem Kanceláře prezidenta republiky, s Ústavem
pro studium totalitních režimů, s Oblastním muzeem Praha-východ v Brandýse nad Labem, s Regionálním muzeem
v Kolíně a s jeho pobočkou Podlipanské muzeum v Českém Brodě, s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze,
s Muzeem hlavního města Prahy, s Národním technickým muzeem, s Židovským muzeem v Praze, s Polabským
muzeem v Praze – pobočkou Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem a s dalšími. Podílelo se na realizaci
řady smluvních výpůjček ve prospěch právnických a fyzických osob. Participovalo na školních programech
24. 11. 2015 a 21. 12. 2015. Vytvářelo vlastní reklamní grafiku pro muzeum a jím pořádané akce. Vytvořilo pracovní
listy pro stálou expozici a podílelo se na tvorbě pracovních listů pro muzejní noc 20. 6. 2015. Zajistilo provedení
archeogeofyzikální prospekce ve sklepení čelákovické tvrze.
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 „Nebojme se archeologie“, „Archeologie přemyslovských Čech“ a na dalších akcích včetně
muzejní noci 20. 6. 2015. Z celkem 301 sledovaných stavebních akcí bylo v 12 případech zjištěno narušení
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archeologických památek, což vyvolalo nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Významnou akcí
muzea byl (stejně jako v roce 2014) záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou infrastruktury pro novou
obytnou zónu „Velká Zahrada“ ve Svémyslicích. Dle zprávy archeologa Pavla Snítilého byl v roce 2015 „dokončen

záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou infrastruktury (komunikací a inženýrských sítí) pro novou
obytnou zónu „Velká Zahrada“ ve Svémyslicích, okr. Praha – východ. Archeologickým výzkumem v prostoru napojení
lokality na stávající komunikaci a v prostoru pro přípojku budoucího rodinného domu byly identifikovány a plošně
prozkoumány 3 zahloubené objekty. Zásobní jáma a rozsáhlejší superpozice 2 jam patřily podle nalezeného
keramického materiálu k sídlišti z konce halštatského období doby železné (HaD – LtA). Další archeologické výzkumy
budou na lokalitě provedeny v souvislosti s individuální výstavbou rodinných domů v následujících letech. Na začátku
června roku 2015 byla zahájena stavba sběrného dvora na východním okraji obce Vykáň, okr. Praha - východ. Obec
Vykáň a její nejbližší okolí zatím neposkytla archeologům mnoho informací o tom, co se na místě odehrávalo v
pravěké nebo středověké minulosti. Záznamy o několika, z velké části náhodných, nálezech archeologických památek
hovoří o blíže nespecifikovaných předmětech z mladší doby bronzové, eneolitickém kostrovém hrobu nebo sekerce z
doby kamenné. Zajímavá je zmínka o nálezu z roku 1852, kdy bylo při kopání ve sklepě u Matuchů údajně nalezeno
13 (nebo 19?) 'popelnic'. Bohužel bližší informace chybí a nalezené předměty, pravděpodobně pravěké nádoby, se
nedochovaly. Již při přípravě stavby sběrného dvora skrývka odhalila rozsáhlou jámu vyplněnou tmavou hlínou
obsahující zlomky pravěkých keramických nádob. Výplň přibližně obdélníkové jámy byla postupně odebrána až na dno
v hloubce 120 cm od úrovně skrývky. Z objektu se nám podařilo získat výjimečné množství artefaktů, především
zlomků keramických nádob. Vzhledem k rozměrům odkrytého objektu (8 x 4 m), obdélníkovému tvaru a přítomnosti
ohnišť šlo pravděpodobně o obydlí nebo jiné stavení, jehož podlaha byla z části zapuštěna do terénu. Podle
nalezených zlomků keramiky, jejich výzdoby a tvarů bylo nalezené stavení obýváno v 7 století před Kristem, lidem
bylanské kultury doby železné. V městysech Lázně Toušeň a Zápy byly archeologickým oddělením MM v Čelákovicích
provedeny záchranné výzkumy v základových pasech rodinných domů a při stavbě bazénu. I při archeologickém
výzkumu omezeném rozsahem základů rodinného domu bylo možné získat cenné informace o prehistorii na stavbami
zasažených lokalitách.“ Do archivu muzea byla po základní evidenci, prostorovém zaměření a datování uložena
dokumentace z 11 pozitivních archeologických akcí zrealizovaných v roce 2014, včetně povrchových sběrů a
náhodných nálezů. Do databáze ARCHIV Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., byl předán soupis 11
pozitivních archeologických akcí za rok 2014 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 až 2014. Kompletní zaměření provedených archeologických dohledů bez pozitivního zjištění včetně akcí
provedených v roce 2015 bude po dohodě dokončeno a odevzdáno do Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.,
před koncem roku 2016. Do Internetové databáze terénních výzkumů bylo zapsáno 301 archeologických akcí
sledovaných muzeem v roce 2015. 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. Dále byly průběžně zpracovávány nálezové
zprávy ze záchranných archeologických výzkumů provedených v roce 2010 - 2014. Také v roce 2015 převážná část
práce s dokončením nálezových zpráv spočívala v digitalizaci terénních plánů. Zahájena byla kompletní digitalizace
archivu terénní dokumentace k provedeným archeologickým výzkumům. Archeologické oddělení se podílelo na
realizaci řady smluvních výpůjček ve prospěch právnických a fyzických osob. Doplňovalo starší evidenční záznamy
sbírkových předmětů do potřebné podoby, inventarizovalo tyto předměty, a to se zvýšenou pozorností. Pečovalo o
expozici ve Staroboleslavské bráně, kde je umístěn početně největší soubor sbírkových předmětů zapůjčených
muzeem. Spolupracovalo s řadou odborných institucí, v prvé řadě s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., a
s Národním památkovým ústavem – Územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze.
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 25. 2. 2015.
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IV. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST

Počet evidenčních čísel (přírůstkových a inventárních) v Centrální evidenci sbírek k 31. 12. 2015:
počet evidenčních čísel
Sbírka Městského muzea v Čelákovicích

Historická podsbírka (H)

133.262

Přírodovědná podsbírka (P)

106.199

Archeologická sbírka Městského muzea v Čelákovicích (A)

318.384

Celkem

557.845

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.
Žádosti o aktualizaci v Centrální evidenci sbírek, které muzeum podalo v roce 2015, byly Ministerstvem kultury
kladně vyřízeny ke dni 18. 8. 2015. Centrální evidence sbírek byla rozšířena o přírůstková čísla 1-75/2014, pod nimiž
je uchováváno 828 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 a blízkém okolí,
plakáty, pozvánky, různé církevní písemnosti, užitné předměty z domácnosti, písemnosti z pozůstalosti po L. Chourovi
st., materiály vydané u příležitosti 2. setkání rodáků a občanů Sedlčánek a Císařské Kuchyně, Jan Karpaš - Ilustrované
pohádky pro nejmenší, výroční zprávy, písemnosti z pozůstalosti Josefa Lokaje, předměty osteologické provenience,
dřevěný Erb Čelákovic od Čeňka Jandy, letáky, volební materiály z nedávných voleb, textil z 19. století, materiál
k příležitosti otevření čelákovické lávky 21. 6. 2014, mapy apod.
V roce 2015 byly uzavřeny 2 darovací smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném
znění, v jejichž důsledku se muzeum stalo obdarovaným:
1) Na základě darovací smlouvy uzavřené 31. 7. 2015 mezi muzeem – obdarovaným a Českým svazem
chovatelů – dárcem, muzeum přijalo rozsáhlý soubor věcí movitých z činnosti spolku chovatelů
v Čelákovicích;
2) Na základě darovací smlouvy uzavřené 4. 11. 2015 muzeum – obdarovaný obdrželo od dárce část
pozůstalosti soukromoprávní povahy.
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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 2015

V roce 2015 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 – žádná
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. 2016

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích, p. o.
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DODATEK Č. 2:
Protokol o provedené inventarizaci sbírek Městského muzea v Čelákovicích za kalendářní rok 2015
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. 2015 do 31. 12. 2015:

Jednotlivé sbírky a podsbírky
Archeologická sbírka Městského muzea
v Čelákovicích MEA/002-05-10/184002
Sbírka Městského muzea v Čelákovicích
MEC/002-05-10/183002:

Počet karet
inventarizovaných
v roce 2015
(výstupy z databáze
BACH)

Počet inventarizovaných
kusů sbírkových předmětů
v roce 2015

51.590

61.685

Přírodovědná podsbírka

8.595

17.627

Historická podsbírka

6.301

7.135

66.486

86.425

Celkem

Podpisové záznamy zaměstnanců, kteří se podíleli na inventarizaci sbírek v roce 2015:
PhDr. Katalin Almássy

Ing. Zdeněk Červinka

Jana Červinková

Mgr. Martin Dolejský

Bc. František Doubek

archeolog - kurátor
sbírkových a
mobiliárních fondů

kurátor – správce
depozitáře,
přírodovědec

dokumentátor

kurátor sbírkových a
mobiliárních fondů –
dokumentátor –
správce depozitáře

kurátor sbírkových a
mobiliárních fondů –
dokumentátor –
správce depozitáře,
přírodovědec

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

Radka Ječná

Jitka Růžičková

Mgr. Dana Vodáková

Dokumentátor konzervátor

Dokumentátor –
konzervátor správce depozitáře

kurátor sbírkových a
mobiliárních fondů –
dokumentátor –
správce depozitáře

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

V Čelákovicích dne 19. 2. 2016
Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích, p. o.
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