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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 ustanovení § 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
(Nehvízdky), 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 2016 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. Rada Města Čelákovic vzala na vědomí Rozhodnutí ředitele
muzea č. 23/2015 ze dne 16. 12. 2015 o úpravě rozsahu zájmového území Městského muzea v Čelákovicích, jako
oprávněné organizace k provádění archeologických výzkumů, ke dni 1. 1. 2016, na základě svého usnesení č.

2/2016/6.1 ze dne 19. 1. 2016.
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Náklady spojené s archeologickými dohledy (doprava včetně časové prodlevy, administrativní úkony,
tvorba nálezových zpráv) na neinvestičních akcích (zemní práce při stavbách rodinných domů), které tvoří přibližně
70 % archeologických akcí muzea, nemohly být pro muzeum vzhledem k personálním kapacitám a rozsahu činností
dlouhodobě udržitelné. Redukce územní působnosti provedená k 31. 12. 2014 (okr. Mladá Boleslav včetně obcí v
minulosti náležících do tohoto okresu) se na počtu sledovaných akcí významně neprojevila. Muzeum nadále usiluje o
komplexní realizaci archeologické památkové péče na zájmovém území takového rozsahu, který odpovídá jeho
možnostem. Navíc muzeum splácí závazky z minulosti, když postupně zpracovává archeologické výzkumy z minulosti
do formy nálezových zpráv (před rokem 2009 muzeum za bývalého vedení nálezové zprávy téměř vůbec
nevyhotovovalo). Dalším důvodem neodvratné redukce rozsahu zájmového území je omezená kapacita depozitářů
muzea. Muzeum jako organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů o předměty získané vlastními
archeologickými výzkumy umí pečovat ve smyslu muzejního zákona. Z výše uvedených důvodů byla k 31. 12. 2015
provedena další redukce rozsahu zájmového území, na kterém bude muzeum dále provádět vlastní záchranné
archeologické výzkumy, a to po předchozím projednání na Středočeské archeologické komisi v Kolíně dne
14. 12. 2015. Archeologickou památkovou péči včetně administrativy na těch katastrálních územích, kterých se
muzeum vzdalo, převzaly Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Ústav archeologické památkové péče středních
Čech, případně další oprávněné instituce.
Muzeum v roce 2016 uspělo v soudním řízení o úhradu škody vymáhané na bývalém řediteli muzea
(Rozsudek Okresního soudu Praha-východ č. j. 9 C 57/2014–114 ze dne 11. 8. 2016).
V roce 2016 probíhaly přípravné práce v souvislosti se záměrem vzniku nové stále expozice muzea.
Konkrétně dne 20. 4. 2016 byl prostřednictvím webových stránek muzea zveřejněn návrh Ideového záměru na novou
muzejní expozici, určený k připomínkování. Na základě výše jmenovaného dokumentu bylo specifikováno rozvržení
nové expozice o vývoji krajiny Čelákovic - města na Labi do 5 miniexpozic:
a) pravěká krajina Čelákovic
b) zemědělský pravěk a raná doba dějinná na území Čelákovic
c) krajina středověkých a raně novověkých Čelákovic 14. - 17. století
d) krajina obrozeneckých Čelákovic 18. - 19. století (včetně činnosti čelákovických košíkářů)
e) krajina průmyslových Čelákovic 20. století (do roku 1989)
Vlivem vyhodnocení stavu infrastruktury čelákovické tvrze, v níž muzeum sídlí, byly zahájeny kroky
k rekonstrukci tvrze, které musí předcházet vzniku nové expozice. Především byly zadány geodetické zaměření tvrze a
stavebně historický průzkum tvrze, pokračující v roce 2017.
Muzeum v roce 2016 obdrželo dotaci 100 000,- Kč podle Programu 2016 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu v rámci Tematického zadání Oblast
cestovního ruchu Oblast podpory Výstavba a vybavení turistických informačních center ve Středočeském kraji, která
byla schválena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 117-22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016. Infocentrum
samo spouští činnost v roce 2017.
Městské muzeum v Čelákovicích vydalo v roce 2016 dvě významné publikace:
1. Radní manuál Pavla Ježdíka 1639-1654. 1. vydání. Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích;
Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ, 2016. 454 stran
včetně ilustrací. (Fontes Musaei civitatis Celakovicensis; sv. 4) ISBN 978-80-87187-00-5 (Městské
muzeum. Čelákovice; vázáno). ISBN 978-80-86772-98-1 (Státní oblastní archiv v Praze; vázáno).
Publikace byla dotována částkou 10 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje, která byla
schválena usnesením Rady Středočeského kraje č. 047-38/2015/RK ze dne 2. 11. 2015.
2. Kroniky obce Sedlčánek II. Pamětní kniha obce Sedlčánky (1918)-1948, Pamětní kniha Obecné
školy v Selčánkách 1909-1961. 1. vydání. Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích, 2016. 464
stran včetně ilustrací. (Fontes Musaei civitatis Celakovicensis; sv. 5) ISBN 978-80-87187-01-2
(Městské muzeum. Čelákovice; vázáno).
Zdrojem všech obrazových příloh uveřejněných v této výroční zprávě je Městské muzeum v Čelákovicích,
p. o.
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II. NÁVŠTĚVNOST A KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Muzeum v roce 2016 uskutečnilo samo či ve spolupráci s jinými subjekty 12 výstav (včetně dvou výstav
zahájených již v roce 2015 a dvou přesahujících do roku 2017). V roce 2016 se dále uskutečnilo 7 vernisáží výstav,
přičemž vernisáže dalších dvou výstav, které probíhaly i v roce 2016, se konaly v závěru předešlého roku 2015. Malá
výstava představující čelákovické včelaře, která se konala v Síni Jana Zacha 9. 6. 2016 až 10. 6. 2016, do přehledu
není započítána. Stejně tak je pominuta vernisáž výstavy Jeden den v Čelákovicích uskutečněná v muzeu v maďarské
Tatabányi dne 19. 8. 2016.
V průběhu roku 2016 byla realizována řada akcí pro předškolní a školní mládež. Z nich nejvýznamnější byly
programy v souvislosti s výstavou Řemesla Polabí IX., s výstavkou o včelařství a s výstavou Byli v Čelákovicích upíři?
Místním školám byl umožněn vstup zdarma v rámci školní výuky, pokud však tento vstup nebyl obohacen
zpoplatněným doprovodným muzejním programem. Vstup zdarma byl návštěvníkům poskytnut taktéž během Muzejní
noci a divadelní pouti 18. 6. 2016, při zahájení adventu dne 26. 11. 2016, při vernisážích všech výstav, v rámci
veškerého doprovodného programu k výstavě Byli v Čelákovicích upíři? i během některých dalších kulturních akcí.
MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH - návštěvnost expozic, výstav a vernisáží výstav 2016

Rok 2016

z toho
koment.
prohlídky
počet
celkem
pro
domácí návštěvníci zahraniční návštěvníci návštěvnost vernisáží
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návštěvníků skupiny
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apod.

leden

0

279

0

0

279

0

únor

1

555

8

100

březen

0

202

4

0

206

10

duben

1

297

9

80

386

0

květen

1

507

6

95

608

186

červen

1

2058

4

14

2076

588

červenec

0

201

4

0

205

0

srpen

0

216

3

0

219

0

září

1

157

4

85

246

0

říjen

0

137

2

0

139

42

listopad

2

727

6

103

836

224

prosinec

0

216

4

0

220

0

roční vyhodnocení

7

5552

54

477

6083

1050

663 *

* Data k návštěvnosti řemeslnických dílen a školních programů během výstavy Řemesla Polabí 2016 nejsou k dispozici.
Uskutečněné výstavy 2016 - Výstavní síň
1) Na první adventní sobotu 28. 11. 2015 připadlo zahájení výstavy Ne ruka, to duše maluje. Výstava vzešla ze
spolupráce s nakladatelstvím UMÚN, s. r. o., které sdružuje umělce s vážným tělesným postižením.
2) 13. 2. 2016 až 27. 2. 2016 proběhla tradiční výstava Řemesla Polabí IX., navazují na tradice řemesel v
soudobém výtvarném projevu, organizovaná místním Městským domem dětí a mládeže. Vernisáž 13. 2. 2016 byla
spojena s vyhlášením výsledků výtvarné soutěže. Hudební část vernisáže, na kterou se přišlo podívat 100
zájemců, vyplnili žáci místní základní umělecké školy. Doprovodným tématem pro rok 2016 byl "pohyb". Výstava
mj. využila muzejních sbírkových předmětů košíkářské provenience, které byly na výstavě prezentovány jako
doklad umu našich předků. Součástí akce byly výukové programy pro školy a školky a víkendové výtvarné dílny:
a) Vizovické pečivo – J. Šustrová (Dílna lidové tradice Bechlín)
b) Knihtisk – A. Oppová, I. Dolejšová (Atelier 6tej smysl Stará Boleslav)
c) Tiffany vitráže – M. Šimonová (Výtvarná dílna Labyrint Čelákovice)
d) Enkaustika – Velikonoce – V. Polreichová
e) Perníky – L. Hlavatá (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav)
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3)

4)

5)

6)

7)

f) Plošné tisky – A. Zradičková (místní Městský dům dětí a mládeže)
g) Velikonoční drátování – H. Maříková (Cech dráteníků Praha)
h) Kukuřičné šustí – J. Šustrová (Dílna lidové tradice Bechlín)
2. 4. 2016 až 8. 5. 2016 byla v muzeu přístupna výstava Vladimíra Tůmy Představy, dojmy, iluze, který
v Čelákovicích vystavoval již poněkolikáté. Tato výstava rekapitulovala období autorovy tvorby 2012-2015. Malíř
představil kolekci obrazů krajin, zátiší, s figurální tématikou a abstraktní kompozice. Vernisáž, během které
vystoupili žáci místní základní umělecké školy, navštívilo 80 hostů.
14. 5. 2016 až 19. 6. 2016 byla uskutečněna tradiční výstava z cyklu Malý salón, v roce 2016 s podtitulem Svět
barev a Čelákovice očima dětí. Výstavu připravilo výtvarné oddělení Základní umělecké školy Jana Zacha
Čelákovice, jejíž žáci hudebně vystoupili i během vernisáže, kterou jinak navštívilo 95 osob.
Výstava Drátování Ládi Lokajíčka proběhla během hlavní turistické sezóny 2016, od 25. 6. 2016 do
11. 9. 2016. Byly vystaveny nejrůznější modely a dekorace v rámci Česka známého představitele drátenictví.
Vernisáž v dopoledních hodinách dne 25. 6. 2016 hudebně podkreslili žáci místní základní umělecké školy a
odpoledne na ni navázala tvůrčí dílna pro zájemce o drátenictví. Návštěvnost vernisáže během horkého letního
dne dosáhla nízkého počtu, přišlo pouze 14 zájemců.
Výstava Od grafiky ke kudle ve dnech 24. 9. 2016 až 23. 10. 2016 spojila v jeden celek ukázky prací mladší
generace umělců: Lucie Třešňákové, Jany Šindelářové, Davida Hanžlíka, Kláry Thumové, Myrousze, Radky
Krupkové, Libora Cvrka, Kamila Vašicy. Byla charakteristická širokým záběrem výtvarných a řemeslných technik a
témat (kolorované perokresby, fotografie, malbu, práci se dřevem, papírem, smaltem, keramikou i kovy, recyklace
nejen papíru ve formě technik CandyBag a PapírKašé). Zahájení výstavy, na které přišlo 85 návštěvníků, hudebně
doprovodili Josef Daněk a Pavel Kopecký.
Závěr roku 2016 patřil hlavní výstavě roku: "Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého
archeologického výzkumu" (11. 11. 2016 až 26. 2. 2017). Výstava byla uspořádána k 50. výročí
archeologického nálezu kostrového pohřebiště v Čelákovicích, které se na základě své původní interpretace
dostalo do širšího povědomí mezinárodní veřejnosti jako pohřebiště upírů. Výstava se uskutečnila ve spolupráci s
Centrem medievistických studií při Akademii věd České republiky a Univerzitě Karlově v Praze, s Katedrou
antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to za klíčové finanční
podpory města Čelákovice. Na 3D rekonstrukci měkkých tkání horní partie těla muže z hrobu č. 8 se podíleli GEOCZ, s.r.o., z Mladé Vožice a Cicero Moraes z Brazílie. Významně bylo nápomocno Antropologické oddělení
Národního muzea v Praze. Tomu všemu odpovídal dosud nejvelkorysejší rozpočet, jakým kdy která výstava
v historii muzea disponovala. Výstava byla pojata jako prezentace moderního interdisciplinárního vědeckého
výzkumu, který významně obohatil interpretační škálu čelákovického pohřebiště. Vernisáž výstavy proběhla
10. 11. 2016 za účasti pozvaných hostů (na 90 osob), mezi nimi i řady významných českých archeologů. Během
vernisáže dobovou hudbou ze 14. století doprovázeli Lucie Lejčková a Ondřej Benda, členové spolku Doba
Karlova. Výstavu doprovázel bohatý program (komentované prohlídky a přednášky, výběrově uvedené níže
v samostatném přehledu). Akce byla široce, ba i v mezinárodním měřítku, medializována (Česká televize
Barandov, Český rozhlas, The Sun, Mirror, Blesk, Koktejl a řada dalších médií po celém světě). Akci po celou dobu
trvání provází solidní návštěvnost.

Uskutečněné výstavy 2016 - Vstupní síň
 Od 28. 11. 2015 do 31. 1. 2016 proběhla Výstava náprstků Mirky Záhorové.
 K výstavě Řemesla Polabí IX. viz výše.
 11. 3. 2016 až 29. 5. 2016 byla uskutečněna výstava Jeden den ve městě 2015, která navázala na
stejnojmennou výstavu z roku 2005. V pojetí autora výstavy Mirko Noska se „dokladům o přítomném životě

města… říká soudobá dokumentace. Nepatří do ní jen fotografie, ale mnoho dalších věcí – jízdenky, jídelní lístky,
program kina, firemní katalog nebo účet ze samoobsluhy (promiňte mi ten archaický výraz – ze supermarketu)
nebo i stránka z třídní knihy dokládající, co se žáci v 5. roce 3. tisíciletí učili ve škole. Ne všechny dokumenty na
výstavě uvidíte, ale sbírali jsme je“. Tvůrce výstavy chtěl prostřednictvím zejména fotografie zprostředkovat
rychlou změnu každodenní tváře Čelákovic v časovém horizontu jednoho desetiletí. Výstava byla v maďarské
jazykové mutaci a bez poutače v podobě výlepového tubusu zapůjčena do partnerského muzea v maďarské
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Tatabányi, kde byla za účasti představitelů muzea zahájena 19. 8. 2016. V Tatabányi se setkala se vřelým
ohlasem zejména pro zvolenou metodu. Konfrontace stejných míst ze stejného či podobného úhlu s rozdílem
desetiletí citelně ukazuje na dech beroucí rychlost změn v dnešním světě.
 Výstava Tatabánya dříve a nyní proběhla 1. 6. 2016 až 3. 7. 2016. Zachycovala, jak bývalé průmyslové a
hornické město v Maďarsku přežilo krizi hornictví a stalo se průměrným, životu příjemným městem. U příležitosti
zahájení této výstavy 1. 6. 2016 zástupci muzeí v Čelákovicích a Tatabányi uzavřeli smlouvu o vzájemné
spolupráci.
 Výstava Volební rok 1946 v Čelákovicích pořádaná 5. 7. 2016 – 28. 8. 2016 připomněla 70 let od posledních
voleb před nastolení mocenského monopolu komunistické strany. Výstava přiblížila dobové politické poměry
s logickým důrazem na dění v samotných Čelákovicích a významně využila sbírkové předměty z vlastních
muzejních sbírek.
 Na první adventní sobotu 26. 11. 2016 připadlo zahájení výstavy vánočních ubrousků ze sbírky Aleny
Šedové, sběratelky z Brandýsa nad Labem, která trvala do 29. 1. 2017. Na vernisáž, kde krátkou přednášku
proslovila sama sběratelka Alena Šedová, přišlo 13 zájemců, samotnou výstavu si posléze tentýž den v muzeu
prohlédlo mnohonásobně více návštěvníků.

Sbírkové a další předměty muzeem půjčené v roce 2016
1) Smlouva o výpůjčce č. 1/2016: vypůjčitel Ladislav Damašek, počet cca 50 ks, archeologie.
2) Smlouva o výpůjčce č. 2/2016: vypůjčitel Galerie Scarabeus, počet 61 ks, košíkářství
3) Smlouva o výpůjčce č. 3/2016: vypůjčitel Miloslav Chytráček, počet 1 ks, archeologie
4) Smlouva o výpůjčce č. 4/2016: vypůjčitel Polabské muzeum Poděbrady, počet 1 ks, historie
5) Smlouva o výpůjčce č. 5/2016: vypůjčitel Společenský dům Neratovice, počet 33 ks, archeologie
6) Smlouva o výpůjčce č. 6/2016: vypůjčitel Bonsai-květiny Petra Herynka, počet 10 ks, historie
7) Smlouva o výpůjčce č. 7/2016: vypůjčitel Bonsai-květiny Petra Herynka, počet 3 ks, historie
8) Smlouva o výpůjčce č. 8/2016: vypůjčitel David Daneček, počet 2 ks, archeologie
9) Smlouva o výpůjčce č. 9/2016: vypůjčitel Muzeum Říčany, počet 15 ks, přírodověda
10) Smlouva o výpůjčce č. 10/2016: vypůjčitel Městská organizace KSČM, počet 1 ks, historie
11) Smlouva o výpůjčce č. 11/2016: vypůjčitel Jan Klápště, počet 54 ks, archeologie
12) Smlouva o výpůjčce č. 12/2016: vypůjčitel Městská knihovna Čelákovice, počet 2 ks, historie
13) Smlouva o výpůjčce č. 13/2016: vypůjčitel Petr Válek, počet 8 ks, archeologie
14) Smlouva o výpůjčce č. 14/2016: vypůjčitel Muzeum Říčany, počet 1 ks, přírodověda
15) Smlouva o výpůjčce č. 15/2016: vypůjčitel Junák – Český skaut, Praha Kbely, počet 32 ks, historie
16) Smlouva o výpůjčce č. 16/2016: vypůjčitel Regionální muzeum v Kolíně, počet 17 ks, přírodověda/historie
Sbírkové a další předměty muzeem v roce 2016 vypůjčené (výběr)
1) Regionální muzeum v Kolíně (volební plakáty, 1946)
2) Národní muzeum v Praze (1 x kostra)
3) Státní oblastní archiv v Praze (Pamětní kniha Čelákovic 1366-1557)
4) Národní muzeum v Praze (1 x přezka kruhová)
5) Národní muzeum v Praze (2 x kostra)
6) Národní památkový ústav (4 x kovový kroužek)
7) Muzeum hl. města Prahy (2 x bronzová přezka)
8) Regionální muzeum v Kolíně (1 x model kostry)
Přednášky, besedy a semináře v muzeu 2016
1) Dne 27. 1. 2016 proběhla přednáška Michaly Tomanové Česká stopa na Jávě (21 účastníků). Organizoval
Spolek přátel čelákovického muzea.
2) Dne 24. 3. 2016 se uskutečnila přednáška Kaktusy a příroda nížin Oklahomy. Ze své cesty po Oklahomě
přednášel J. Müller z Roudnice nad Labem. Akci pořádal Klub kaktusářů Čelákovice ve spolupráci s muzeem
(cca 50 návštěvníků).
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3) 31. 3. 2016 proběhla beseda Čelákovice během třicetileté války a krátce po ní s PhDr. Markem
Ďurčanským, Ph.D., a s Mgr. Romanem Kolkem. Beseda s editory právě vydaného Radního manuálu Pavla
Ježdíka 1639-1654 (edice FONTES MUSAEI CIVITATIS CELAKOVICENSIS, Svazek 4), který byl během večera
slavnostně pokřtěn (54 účastníků).
4) 14. 4. 2016 proběhla přednáška Roberta Kubíčka Šachy pro mamky a holky. Akci pořádal Šachový oddíl TJ
SPARTAK Čelákovice ve spolupráci s muzeem a s místním městským domem dětí a mládeže (15 účastníků.)
5) 12. 5. 2016 došlo na Nevinné tahy. Promítání a beseda o tom, jak se šachista stane šachistou. Pořadatelem
byl Šachový oddíl TJ SPARTAK Čelákovice (2 účastníci).
6) Dne 21. 5. 2016 proběhla přednáška Šachy v přírodě IV. Akci pořádal Šachový oddíl TJ SPARTAK Čelákovice
ve spolupráci s muzeem a s místním městským domem dětí a mládeže a se Školou šachových kouzel.
7) Ve dnech 9. a 10. 6. 2016 současně s minivýstavou o včelařství probíhaly besedy se včelaři pro děti v Síni
Jana Zacha (71 účastníků).
8) 30. 6. 2016 ve spolupráci s Klubem kaktusářů Čelákovice proběhla přednáška Václava Hlaváčka Oaxaca a jih
Mexika spojená s obvyklou kaktusářskou miniburzou na nádvoří tvrze (cca 70 účastníků).
9) 15. 9. 2016 se uskutečnil 1. díl série přednášek Šachového oddílu TJ Spartak Čelákovice - Mistryně světa v
šachu I - Věra Menčíková.
10) 22. 9. 2016 ve spolupráci s Klubem kaktusářů Čelákovice proběhla přednáška Kaktusy Bolívie: Novinky z
posledních cest. Přednášel Ladislav Horáček z Pískové Lhoty. Akci předcházela kaktusářská miniburza na
nádvoří tvrze (cca 60 účastníků).
11) 29. 9. 2016 byla proslovena přednáška Ondřeje Wankeho Jóga a zdravý životní styl, pořádaná Spolkem
přátel čelákovického muzea (14 účastníků).
12) 11. 10. 2016 proběhla přednáška a beseda o osobnosti rychtáře Františka Vaváka z nedalekých
Milčic, od jehož úmrtí v roce 2016 uplynulo 200 let. Přednášeli historikové Tomáš Klír a Martin Hůrka (15
zájemců).
13) 20. 10. 2016 se uskutečnil 2. díl ze Série přednášek Šachového oddílu TJ Spartak Čelákovice, Mistryně světa
v šachu II - Nona Gaprindašvili.
14) 3. 11. 2016 byla proslovena přednáška Letní cesta 2015 po jihozápadu USA: Kalifornie, Nevada,
Arizona, Utah, Nové Mexiko, Texas. Přednáška Libora Mejstříka z Třebechovic pod Orebem se konala
v součinnosti s Klubem kaktusářů Čelákovice (cca 60 účastníků).
15) 24. 11. 2016 Pavlína Mašková, specialista v oblasti právní a funerální archeologie spoluautor výstavy Byli v
Čelákovicích upíři?, uskutečnila komentovanou prohlídku této výstavy (20 účastníků).
16) 26. 11. 2016 v rámci doprovodného programu k výstavě Byli v Čelákovicích upíři? zazněla přednáška Příběh
starých kostí pohledem antropologa. Přednášku proslovil antropolog Jaroslav Brůžek výjimečně
v prostorách místní městské knihovny (23 účastníků), když v Síni Jana Zacha ve tvrzi probíhaly dílny místního
městského domu dětí a mládeže.
17) 3. 12. 2016 se v rámci doprovodného programu k výstavě Byli v Čelákovicích upíři? uskutečnila přednáška
Postava upíra napříč literaturou. Přednášející Pavlína Víznerová pojednala o vývoji postavy upíra v krásné
literatuře (14 účastníků).
18) Dne 15. 12. 2016 se uskutečnil 4. díl ze Série přednášek Šachového oddílu TJ Spartak Čelákovice, Mistryně
světa v šachu IV - Zsuzsa Polgár.
Koncerty, divadelní, literární a jiná kulturní představení v muzeu 2016
1) Dne 18. 2. 2016 se uskutečnil koncert Milonga for 3 Vít Andršt - flétna a saxofon, Zdena Košnarová klavír, Jaroslav Šťastný – kontrabas (30 návštěvníků). Pořádal Spolek přátel čelákovického muzea.
2) Dne 3. 3. 2016 proběhl Koncert Jakuba Zahradníka s přednesem jeho poezie v pojetí herečky Hany
Müllerové (31 návštěvníků). Pořádal Spolek přátel čelákovického muzea.
3) 7. 4. 2016 zazněl koncert Leo Marian Vodička - Rodiče dětem, děti rodičům. Šlo již o druhý koncert
Pěveckého studia Bel Canto v Síni Jana Zacha (8 návštěvníků). Pořádal Spolek přátel čelákovického muzea.
4) 10. 5. 2016 zaznělo Concertino - koncert laureátů národních a mezinárodních soutěží ZUŠ. Koncert
se konal ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea a s místní základní uměleckou školou. (50
návštěvníků).
5) 12. 6. 2016 se uskutečnil Koncert skupiny Babylon Band, který pořádal Spolek přátel čelákovického muzea
(59 návštěvníků).
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6) 20. 8. 2016 zazněl koncert Jitky Vrbové a LTW tria na nádvoří tvrze. Po 4 letech poctila čelákovické
publikum jazzová, swingová a folková zpěvačka Jitka Vrbová za doprovodu LTW tria. Akci pořádal Spolek
přátel čelákovického muzea (85 návštěvníků).
7) 14. 9. 2016 proběhl Hudebně poetický večer Sopranistka: Lucie Laubová, prof. Jaroslav Šaroun –
klavír, Václav Fikrle - recitace, Jan Paulík – kytara. Akci pořádal Spolek přátel čelákovického muzea (20
návštěvníků).
8) 12. 10. 2016 zazněl koncert Setkání s Jaroslavem Ježkem. Koncert klavíristy Alexandra Christianova se
zpěvačkou Hanou Bočánkovou, na kterém dále vystoupil pěvecký sbor Bojan. Pořádal Spolek přátel
čelákovického muzea (55 návštěvníků).
9) 16. 11. 2016 zazněl koncert Lásky Karla IV. v provedení pěveckého souboru VOX NYMBURGENSIS,
pořádaný Spolkem přátel čelákovického muzea (28 návštěvníků).
10) 17. 12. 2016 se uskutečnil 1. vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
byl Spolek přátel čelákovického muzea ve spolupráci s muzeem. Vstupné zaplatilo 73 osob.
11) 18. 12. 2016 se uskutečnil 2. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
bylo muzeum. Vstupné zaplatilo 70 osob.
12) 18. 12. 2016 se uskutečnil 3. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
byl Klub přátel Jana Zacha ve spolupráci s muzeem. Vstupné zaplatilo 71 osob.

Ostatní kulturní akce v muzeu 2016
1) Dne 24. 5. 2016 se uskutečnil program Dravci, sovy, sokolnictví a jiné ptactvo v čelákovickém muzeu.
Komponovaná akce ve tvrzi a v jejím okolí zahrnovala sokolnické akce pro různé věkové kategorie, další část
programu probíhala v ornitologické části expozice muzea (141 účastníků akce). Přítomný sokolník Milan Straka
z Liberce pořádá pravidelné produkce na zámku Sychrov.
2) 26. 5. 2016 jako v předchozích letech ve tvrzi zahájila svou ornitologickou exkurzi skupina studentů a
vysokoškolských pedagogů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve tvrzi byla přivítána
přednáškou o tvrzi a muzeu. Na akci spolupracovali přírodovědci muzea.
3) Muzejní noc a divadelní pouť v Čelákovicích 18. 6. 2016 proběhla ve spolupráci Městského muzea v
Čelákovicích, Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, Městské knihovny Čelákovice, Spolku přátel
čelákovického muzea a dalších. Během akce byla v Síni Jana Zacha vystavena nejstarší Pamětní kniha
Čelákovic 1366 -1557, která je registrovanou archivní kulturní památkou č. 119 (celý rok 2016 v Čelákovicích
probíhal ve znamení výročí Pamětní knihy 1366-2016). Program muzejní noci a divadelní pouti byl bohatý. Do
tvrze přijel Karel IV. s Blankou z Valois a se svým dvorem, který ukázal, jak se ve středověku tančilo. Přítomni
byli šermíři a řemeslníci pozdního středověku. Své řemeslo představili mistr kovář, bednář, přadlena, drátenice
a písař ve skriptoriu. Nechyběli kejklíři, hry pro děti i dospělé a poníci. K tanci i poslechu zahrála „středověká
muzika“ v podání Rožmberské kapely. Ve spolupráci s Městskou knihovnou proběhla tradiční razítkovací
soutěž, obohacená o možnost svázat si z pracovních listů vlastní knihu. Zapojeny byly také římskokatolická
farnost a farnost československé církve husitské. Archeologické pracoviště muzea dalo nahlédnout do tajů
archeologie a zpracování archeologických artefaktů. Divadelní představení proběhla v parku Na Hrádku. Večer
byla na nádvoří tvrze sehrána divadelní hra Svatý Václav a po ní následovalo ohňové vystoupení. V muzeu po
celou dobu probíhaly komentované prohlídky expozice. Návštěvnost areálu muzea dle odhadu činila cca 1000
osob, z tohoto počtu 406 osob si prohlédlo nejstarší městskou knihu, 86 odevzdalo vyplněné pracovně
soutěžní listy v místní městské knihovně, 74 navštívilo archeologické pracoviště a 229 navštívilo pokladnu
muzea. Nejstarší čelákovickou městskou knihu z let 1366-1557 si v sobotu 18. 6. 2016 prohlédlo 406
návštěvníků, v pondělí 20. 6. 2016 krátce předtím, než byla vrácena zpět do Státního okresního archivu
Praha-východ ve Zdibech - Přemyšlení, ji zhlédlo 20 školních tříd z místních základních škol (asi 480 žáků).
Celkem si nejstarší čelákovickou městskou knihu ve dnech 18. - 20. 6. 2016 prohlédlo přibližně 900 zájemců.
4) 17. 9. 2016 se v Síni Jana Zacha odehrálo Šachové exhibiční utkání – simultánka s první českou
velmistryní Eliškou Klímovou - Richtrovou. Zúčastnily se „šachové děti“ z Čelákovic a okolí. Akce
přispěla k připomenutí významného jubilea první mistryně světa Věry Menčíkové v roce 2016.
5) 15. 10. 2016 se muzeum zapojilo do Mezinárodního dne archeologie a umožnilo návštěvu komentovaných
prohlídek archeologické expozice v prostorách tvrze. Vstupné bylo dobrovolné.
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Slavnostní vyřazování žáků ze škol v Síni Jana Zacha 2016
1. 23. 6. 2016: Slavnostní vyřazení absolventů Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy MILLS,
s. r. o.
2. 24. 6. 2016: Slavnostní vyřazení absolventů Střední odborné školy a středního odborného učiliště TOS
Čelákovice.
3. 30. 6. 2016: Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd Základní školy Kostelní, Čelákovice.
Svatební obřady v muzeu 2016
 V roce 2016 proběhlo celkem 10 svatebních obřadů v areálu tvrze.
Jiné muzejní kulturní akce mimo areál muzea 2016
1) 8. 5. 2016 podíl muzea na oficiálním pietním aktu u Pomníku padlým na náměstí 5. května
v Čelákovicích (projev ředitele muzea).
2) 9. 9. 2016 - 11. 9. 2016 propagační stánek muzea na Polabském knižním veletrhu v Lysé n. L., akce
proběhla za vstřícné spolupráce Spolku přátel čelákovického muzea.
3) 24. 9. 2016 se v Říčanech ve spolupráci říčanského a čelákovického muzea uskutečnila akce S archeologem
do hrobů, jejíž program vedli historik Martin Hůrka a archeolog Pavel Snítilý.
4) V rámci oslav 700 let obce Zeleneč proběhla 20. 11. 2016 přednáška Pavla Snítilého o archeologických
nálezech v obci s názvem Archeologie pod vaším domem (vyslechlo více než 100 účastníků).
5) 17. 12. 2016 podíl muzea na oficiálním pietním aktu k výročí seskoku parašutistů J. Gabčíka a J. Kubiše
v Nehvizdech (projev ředitele muzea).

Fotopříloha č. 1a: Ze slavnostního křtu Radního manuálu Pavla
Ježdíka 31. 3. 2016

Fotopříloha č. 3a: Začátek ornitologické exkurze Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy na nádvoří tvrze 26. 5. 2016

Fotopříloha č. 2a: Ze sokolnického programu 24. 5. 2016

Fotopříloha č. 4a: Řemeslníci během muzejní noci 18. 6. 2016
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Fotopříloha č. 5a: Karel IV. s chotí při muzejní noci 18. 6. 2016

Fotopříloha č. 7a: Archeoložka Pavlína Mašková při zahájení
výstavy Byli v Čelákovicích upíři? 10. 11. 2016

Fotopříloha č. 6a: Zahájení výstavy o Čelákovicích v maďarské
Tatabányi 19. 8. 2016

Fotopříloha č. 8a: Plakát výstavy Byli v Čelákovicích upíři?
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Fotopříloha č. 9a: Akce S archeologem do hrobů v Říčanech
24. 9. 2016

Fotopříloha č. 10a: Z přednášky archeologa Pavla Snítilého
v Zelenči 20. 11. 2016

Fotopříloha č. 11a: Plakát výstavy Volební rok 1946 v Čelákovicích

Fotopříloha č. 12a: Plakát výstavy Jeden den ve městě
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III. PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ A ČINNOST MUZEA
Úroveň a struktura zaměstnanosti, stav k 31. 12. 2016:

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
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
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů - konzervátor – dokumentátor - správce depozitáře
archeolog – dokumentátor
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů – dokumentátor – správce depozitáře

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

celkový přepočtený stav

úvazek
0,8750
0,5000
0,2500
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,4875
0,4875
1,0000
0,7500
1,0000

1,0000

12,3500

Zaměstnanci muzea zhodnotili své pracovní výkony v roce 2016 na základě Rozhodnutí ředitele č. 30/2016 ze
dne 30. 12. 2016. 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 pro
společnost.
V roce 2016 muzeum sestavovalo a upravovalo svůj kulturní kalendář, přístupný prostřednictvím dálkového
přenosu, připravilo nový kulturní kalendář na rok 2017 a věnovalo se vlastní propagaci. V knize přijaté a odeslané
pošty bylo zaznamenáno 2636 čísel jednacích se záznamy, z nichž většina souvisí s agendou archeologických
výzkumů. Muzeum v souvislosti s nimi stavebníkům vystavilo celkem 41 faktur během roku 2016, dalších 12 faktur
bylo vystaveno za jiné než archeologické služby. V roce 2016 muzeum sledovalo zemní práce související se stavební
činností v oblasti územní působnosti na bývalých okresech Praha – východ a Nymburk. Celkem bylo sledováno 133
stavebních akcí včetně rozsáhlejších plošných a liniových staveb. Ve 4 případech bylo zjištěno narušení
archeologických památek a následně byl proveden záchranný archeologický výzkum v maximálním možném rozsahu.
Rozsahem i významem nalezených památek byly významné záchranné archeologické výzkumy v areálu jirenského
zámku, při stavbě čističky odpadních vod ve Vykáni a jeden výjimečný náhodný nález při zemních pracích. Správa
počítačové sítě a účetnictví byly řešeny v rámci dodavatelského vztahu. V roce 2016 pokračovala spolupráce
s vědeckými institucemi a s médii. V průběhu roku 2016 se pravidelně konaly řádně svolané pracovní porady, jejichž
konání získalo pravidelnou frekvenci (vždy 1. čtvrtek v měsíci) v případě řádných pracovních porad, mimořádné
pracovní porady se konaly dle potřeby. Z organizačního hlediska si mimořádné pracovní nasazení ze strany
zaměstnanců muzea vyžádaly především muzejní noc 18. 6. 2016 a hlavně příprava výstavy Byli v Čelákovicích upíři?
Průběžně byly aktualizovány muzejní webové stránky.
Přehled jednotlivých školících kurzů, seminářů, konferencí a profesních schůzí, kterých se zaměstnanci muzea
v roce 2016 zúčastnili:
 poradní schůze ředitelů příspěvkových organizací Města Čelákovic se zástupci Městského úřadu Čelákovice
(průběžně během roku)
 členství v Radě pro Centrální evidence sbírek při Ministerstvu kultury
 Středočeská krajská sekce Asociace muzeí a galerií ČR 12. 4. 2016 (Kladno), 11. 10. 2016 (Mladá Boleslav)
 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 (kurz úspěšně završili 3 zaměstnanci) a
Nástavbový kurz školy muzejní propedeutiky – muzejní výstavnictví (kurz zahájili 2 zaměstnanci), Praha
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7. – 9. 2. 2016 KEA 2016 (konference environmetální archeologie), Praha
10. 2. 2016 pracovní exkurze zaměstnanců muzea v Národním zemědělském muzeu, Praha
22. 2. 2016 Středočeská sekce konzervátorů a restaurátorů, Roztoky u Prahy
25. 2. 2016 školení bezpečnosti práce o nakládání s chemickými látkami v laboratořích v Technickém muzeu v
Brně, Brno
22. 3. 2016 pracovní exkurze zaměstnanců muzea v Polabské muzeu v Poděbradech, Poděbrady
22. – 24. 4. 2016 Herpetologický seminář a konference k reintrodukci želvy bahenní do volné přírody, včetně
vlastního příspěvku o nálezech želv při archeologických výzkumech muzea, Lanžhot u Břeclavi
1. 6. 2016 – 3. 6. 2016 účast na konferenci s příspěvkem: konference Soumrak tradiční společnosti. Český
venkov a maloměsto na přelomu epoch, pořádala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v ClamGallasově paláci v Praze, Praha
27. 6. 2016 ustanovení sekce keramiky a skla při AMG ČR na Vysoké škole chemické a technologické, Praha
28. 6. 2016 pracovní exkurze zaměstnanců muzea ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice
červenec 2016 seminář CITEM k aplikaci CES online (2 školení), Brno
30. 8. 2016 pracovní exkurze zaměstnanců muzea v Expozici Českého Švýcarska v Krásné Lípě a v Žitavě
13. 9. - 15. 9. 2016 25. ročník Konference konzervátorů a restaurátorů, Metodické centrum konzervace
Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG, Brno
5. 10. 2016 konference muzejníků, konzervátorů, restaurátorů a památkářů #muzeum nové generace
pořádaná Zámkem Žďár nad Sázavou ve spolupráci se společností Etna, Praha
26. 10. 2016 pracovní exkurze zaměstnanců muzea v depozitáři Ústavu archeologické památkové péče
středních Čech a v Muzeu hraček v Benátkách nad Jizerou, Benátky nad Jizerou
15. 11. 2016 účast na semináři Mezi Kelty a Germány: hmotná kultura konce doby laténské a starší doby
římské”, Muzeum hlavního města Prahy, Praha

Výběrový přehled publikační aktivity Městského muzea v Čelákovicích v roce 2016 (zahrnuty pouze klíčové
odborné příspěvky):
 Radní manuál Pavla Ježdíka 1639-1654. 1. vydání. Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích; Praha: Státní
oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ, 2016. 454 stran včetně ilustrací. (Fontes Musaei
civitatis Celakovicensis; sv. 4) ISBN 978-80-87187-00-5 (Městské muzeum. Čelákovice; vázáno). ISBN 978-8086772-98-1 (Státní oblastní archiv v Praze; vázáno).
 Kroniky obce Sedlčánek II. Pamětní kniha obce Sedlčánky (1918)-1948, Pamětní kniha Obecné školy v
Selčánkách 1909-1961. 1. vydání. Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích, 2016. 464 stran včetně
ilustrací. (Fontes Musaei civitatis Celakovicensis; sv. 5) ISBN 978-80-87187-01-2 (Městské muzeum.
Čelákovice; vázáno).
 ALMÁSSY, Katalin, Typology and Chronology: The first La Tène Horizon in the Upper Tisza Region. Iron Age
Chronology in the Carpathian Basin, Proceedings of the International Colloquium, Târgu Mureş, 8–10, October
2015, Târgu Mureş 2016, s. 203–218.
 DOLEJSKÝ, Martin, Život a odbojová činnost Václava Grafnettera, in: Studie a zprávy 5, 2015, s. 169 - 176.
 DOLEJSKÝ, Martin, Retribuce v okrese Brandýs nad Labem v oficiálních dokumentech (vyjde in: Studie a
zprávy 6, 2016).
 DOLEJSKÝ, Martin, Květnové volby roku 1946 v okrese Brandýs nad Labem (vyjde in: Studie a zprávy 6,
2016).
 DOUBEK, František, Přírodní podmínky, in: H. Pikorová (ed.), Kostelní Hlavno v proměnách časů, 2016, s. 920.
 SNÍTILÝ, Pavel, VÁLEK, Petr, Městské muzeum v Čelákovicích. Archeologické výzkumy v roce 2015,
Středočeský vlastivědný sborník, sv. 34 (2016), s. 108-112.

Příklady subjektů a objektů badatelského zájmu, které pracovníci muzea v souladu se společensko-kulturním
posláním muzea v roce 2016 a v rámci četných konzultací badatelských či středoškolských a vysokoškolských prací
řešili:
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 Přírodovědné oddělení: stav dřevin v katastru Čelákovic, konzultace opatření proti kadeřavosti broskvoní,
determinace různých bylin, zákrok proti americkému padlí na angreštu, napadení listů ořešáku hálkami
roztočíka ořešákového;
 Historické oddělení (celkem 9 zaznamenaných badatelských návštěv + další dotazy prostřednictvím
elektronické pošty): rodina Diamantových v Čelákovicích, místopis sedlčánských domů od Jiřího Mokrého a
další sedlčánské reálie, skladatel František Kovářík, regulace Labe, místní divadlo, historické centrum města,
dále: operace Anthropoid, Ferlesové, mapy Čelákovic, pekař Děkanovský, mlynářství, malíř Z. Voldán,
divadelní spolek, parlamentní kultura, Jindřich Jilemnický, vzpomínky V. Grafnettera, Okrašlovací spolek,
fotografie hostince u Bodláků, místopis kounického panství, Karel Dostál - oběť nacismu;
 Archeologické oddělení (celkem 17 zaznamenaných badatelských návštěv): kachle, starší archeologické
výzkumy (Ostrov – Zápy, Toušeň – Hradištko, Stará Boleslav apod.), železářská pec z Vykáně 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. Konkrétně pokračoval sběr mineralogických nálezů
převážně z lokality Otradovic, sledování botanických a ornitologických lokalit. Oddělení se zapojilo do celorepublikové
akce Sčítání kání. Spolupracovalo s Odborem životního prostředí Městského úřadu Čelákovice na posudkové činnosti.
Oponovalo ročníkovým pracím studentů Střední zemědělské školy v Brandýse nad Labem. Spolupracovalo s
Botanickým ústavem AV ČR, v.v.i., v Praze na odborném zpracovávání botanických lokalit středního Polabí, např. na
fotodokumentaci lokalit bradáčku vejčitého (Listera ovata) a lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum). Podílelo se na
tvorbě libreta pro novou expozici muzea o krajinném vývoji Čelákovic, města na Labi. Průběžně zajišťovalo
komentované prohlídky přírodovědných expozic muzea a poskytovalo pomoc badatelům, kteří se na muzeum
s důvěrou obraceli. S ohledem na zpracování především osteologických nálezů se oddělení průběžně podílelo na
záchranných archeologických výzkumech v roce 2016. Doplňovalo starší evidenční záznamy sbírkových předmětů do
potřebné podoby, inventarizovalo tyto předměty, a to se zvýšenou pozorností. Organizačně zajišťovalo přednášky
Klubu kaktusářů Čelákovice. 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 výstavy Volební rok 1946 v Čelákovicích a Byli v Čelákovicích upíři? Všechny výstavy
koordinovalo a podílelo se na jejich propagaci. Zajišťovalo fotodokumentaci různých akcí a událostí ve městě a v okolí.
Vyřizovalo řadu badatelských dotazů adresovaných muzeu v roce 2016. Spolupracovalo s měsíčníkem Zpravodaj Města
Čelákovice a s řadou dalších médií a institucí. Oddělení se podílelo na činnosti redakční rady sborníku Studie a zprávy.
Historický sborník pražského okolí, jehož je muzeum spoluvydavatelem. Podílelo se na přípravě publikací Radní
manuál Pavla Ježdíka 1639-1654 a Kroniky obce Sedlčánek II. (z edice Fontes Musaei civitatis Celakovicensis, sv. 4 a
5). Kromě odborných příspěvků zejména kurátor Martin Dolejský průběžně publikoval recenze, popularizační texty a
anotace v různých periodikách (Archivní časopis, Paměť a dějiny: Revue pro studium totalitních režimů, Středočeský
vlastivědný sborník, Zpravodaj Města Čelákovic, Mochovský zpravodaj, Chovatel, http://www.modernidejiny.cz/clanek/vystava-volebni-rok-1946-v-celakovicich/). Kurátorka Dana Klírová (roz. Vodáková) byla spoluautorem
dalších textů, které jsou v tisku (Economy and Population of Early Modern Village. Milčice – home of the most famous
Bohemian Peasant F. J. Vavák, in: Historie – Otázky - Problémy 2016; Liber Civitatis X. Rejstříky chebské zemské
berně z let 1438 a 1456. Praha 2016). Oddělení 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. Vedlo přírůstkovou knihu. Podílelo se na tvorbě libreta
pro novou expozici muzea o krajinném vývoji Čelákovic, města na Labi. Podílelo se na realizaci řady smluvních
výpůjček ve prospěch právnických a fyzických osob. Průběžně participovalo na školních programech. Vytvářelo vlastní
reklamní grafiku pro muzeum a jím pořádané akce. Vytvořilo pracovní listy na akci o dravém ptactvu 24. 5. 2016 a pro
muzejní noc 18. 6. 2016. V roce 2016 rozšířilo seznam čestných občanů Čelákovic o na základě archivního výzkumu
nově dohledané osobnosti (Július Ďuriš, Ladislav Hnízdo, 2 čínští delegáti). 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 Poslanecké sněmovny, s Archivem bezpečnostních složek,
s Archivem Národního památkového ústavu, s Oblastním muzeem Praha-východ v Brandýse nad Labem, s Polabským
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muzeem v Poděbradech, s Regionálním muzeem v Kolíně a s jeho pobočkou Podlipanské muzeum v Českém Brodě,
s Ústavem soudobých dějin, s Národním technickým muzeem a s dalšími institucemi.
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. Záchranný archeologický výzkum
v Jirnech byl vyvolán rekonstrukcí sýpky a jejím napojením na inženýrské sítě. Podle zprávy archeologa Pavla Snítilého
tento výzkum „umožnil nahlédnout pod současný povrch a navzdory všudypřítomným pozůstatkům novověké stavební

činnosti dostat se i k pravěké minulosti zkoumaného místa. Přes značně omezený prostor, definovaný rozsahem
výkopů pro inženýrské sítě nebo stavební úpravy, se našemu týmu podařilo prozkoumat a zdokumentovat četné
převážně pravěké objekty. Místo, které si nejen v barokním období naší historie tehdejší obyvatelé vybrali ke stavbě
sýpky, tedy k uložení obilí k jeho dalšímu zpracování či použití jako osiva, bylo v pravěku využito stejným způsobem…
Výjimečným se v rámci celé akce stal objekt číslo 1. Tato archeologická situace byla mimo rozsah stavby po dohodě s
investorem odkryta kompletně. Zvolený způsob odkryvu se ukázal jako zásadní. Ve výplni zásobní jámy z mladší doby
bronzové byla kromě většího množství keramických zlomků nalezena i část pískovcové odlévací formy (kadlubu) na
odlévání tří bronzových hrotů šípů. Tento druh artefaktu nepatří k obvyklým nálezům, a i vzhledem k jeho výjimečně
dobré zachovalosti se stane významnou součástí Archeologické sbírky Městského muzea v Čelákovicích. Na začátku
června roku 2015 byla zahájena stavba sběrného dvora na východním okraji obce Vykáň, okr. Nymburk. Přibližně 40
m od halštatské polozemnice prozkoumané v roce 2015 při stavbě sběrného dvora jsme identifikovali pozůstatky
dalšího osídlení z doby římské (40 př. n. l. – 400 n. l.), kdy na našem území žily germánské kmeny. Na skryté ploše
jsme odkryli velké množství sloupových jam, svědčících o stavbách s nadzemní kůlovou konstrukcí. Největším
překvapením byl nález hutnické dílny se třemi pecemi pro tavbu železa, kterou jsme mohli v úplnosti prozkoumat. Z
výplně objektu i ze samotných pecí jsme získali velké množství strusky (odpad vznikající při hutnění železa). Na ploše
byla dále objevena lehce zahloubená jáma s vyskládanými přepálenými kameny, která mohla sloužit jako pražící pec
pro přípravu rudy. Z doby římské se nám podařilo doložit minimálně dvě fáze osídlení, o čemž vypovídají jak
keramické nálezy, tak překrývání objektů (včetně pecí) v prostoru. V poslední etapě výzkumu jsme vyzvedli jednu pec,
tzv. „in – situ“. Následně naše práce pokračovala v laboratoři muzea. Odborníci z Geologického ústavu AV ČR odebrali
vzorky z pece z důvodu ověření nové datovací metody. Následně byl proveden také rozbor strusky. Z movitého
materiálu se nejzajímavějším ukázal zlomek skleněného náramku a korálku. Ty byly vyrobeny Kelty, s velkou
pravděpodobností je však nacházeli a sbírali právě Germáni. Další zajímavý nález se objevil během průzkumu pomocí
detektoru kovů na konci výzkumu: jde o malý kousek zlaté folie, pravděpodobně část ozdoby. Bohužel folie ležela v
půdě bez bližšího kontextu, a proto si nemůžeme být jistí, zda patří do stejného období jako ostatní nálezy. Do sbírek
muzea byl v polovině prosince předán železný meč, nalezený při zemních pracích. Po prohlídce zbraně jsme s kolegy
začali konat vše potřebné pro záchranu nálezu. Abychom zajistili okamžitou odbornou péči, byl meč po předání do
muzea převezen do laboratoří Archeologického ústavu v Praze, kde se ho ujal tým odborníků. Zároveň jsme oslovili
kolegy, kteří se zabývají meči v různých obdobích středověku. Jak kolega pan Ing. Hošek, Ph.D., z Archeologického
ústavu v Praze, tak pan Mgr. Košta z Národního muzea potvrdili náš předpoklad. Do našich rukou se dostala
výjimečná zbraň z raného středověku. O významu nálezu svědčí i fakt, že meč nebyl vyroben v Čechách. Další práce
na konzervaci a prezentování tohoto nálezu budou probíhat v roce 2017 a v roce 2018“.
Do archivu muzea byla po základní evidenci, prostorovém zaměření a datování uložena dokumentace z 11
pozitivních archeologických akcí zrealizovaných v roce 2015, včetně povrchových sběrů a náhodných nálezů. Byl
připraven soupis provedených pozitivních archeologických akcí pro Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. Vzhledem ke
změnám v metodě ukládání dat v databázích Ústavu bude soupis 11 pozitivních archeologických akcí za rok 2015
předán společně s daty ze 4 pozitivních akcí za rok 2016 až po provedení úpravy databází v roce 2017. Dále byl pro
Ústav průběžně vytvářen datový soubor s prostorovým zaměřením negativních zjištění z akcí sledovaných muzeem v
letech 2012 až 2015. Kompletní zaměření provedených archeologických dohledů bez pozitivního zjištění včetně akcí
provedených v roce 2016 bude po dohodě dokončeno a odevzdáno z výše uvedeného důvodu Ústavu do konce roku
2017. Do Internetové databáze terénních archeologických výzkumů v České republice (IDAV) bylo zapsáno 133
archeologických akcí sledovaných muzeem v roce 2016. Databáze byla průběžně aktualizována podle stavu
rozpracovanosti záchranných archeologických výzkumů. V roce 2016 byla dokončena kompletní digitalizace terénní
dokumentace (více než 1200 desek s kresebnou dokumentací terénních situací a dalšími materiály) k provedeným
archeologickým výzkumům v archivu muzea. Tyto digitalizované podklady budou dále sloužit ke zpracování nálezových
zpráv dle dohody s Ústavem. Archeologické oddělení se podílelo na realizaci řady smluvních výpůjček ve prospěch
právnických a fyzických osob. Doplňovalo starší evidenční záznamy sbírkových předmětů do potřebné podoby,
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inventarizovalo tyto předměty, a to se zvýšenou pozorností. Podílelo se na interdisciplinárně zaměřené výstavě Byli
v Čelákovicích upíři?, na instalaci výstavy Doba Karla IV. v Kulturním domě v Neratovicích 2. 5. 2016 - 31. 5. 2016 a
na dalších akcích včetně muzejní noci 18. 6. 2016. Zpracovávalo libreto pro novou expozici muzea o krajinném vývoji
Čelákovic, města na Labi. 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. Oddělení se podílelo na činnosti redakční rady Středočeského vlastivědného sborníku. 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 supplément vycházející z přehledu archeologických výzkumů byl připraven příspěvek Halštatský objekt
z Vykáně (okr. Nymburk).
Muzeum průběžně spolupracovalo se Spolkem přátel čelákovického muzea, který podporuje a propaguje
muzeum, spojuje 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 17. 2. 2016.

Fotopříloha č. 1b: Část pískovcové formy (kadlubu) na odlévání
bronzových hrotů šípů nalezená v Jirnech

Fotopříloha č. 3b: Vyzvedávání železářské pece ve Vykáni

Fotopříloha č. 2b: Zlatá fólie, nalezená při průzkumu skryté
plochy detektorem kovů ve Vykáni

Fotopříloha č. 4b: Raně středověký meč z Lázní Toušeně
v nálezovém stavu
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Fotopříloha č. 5b: Dřevěný závěsný držák na dýmky je složen z
centrálního soustruženého sloupku, který má na obou koncích
vysoustružený závit. Závity slouží k upevnění soustružených
kuželek a dvou půlkruhových desek. Na horní desce jsou z čela
připevněny kovové plíšky, vytvarované do písmene U a slouží jako
úchyt horní části dýmky. Na spodní desce jsou upevněny držáky ve
tvaru misek. H 123599. PŘÍKLAD NOVĚ ODBORNĚ POSOUZENÉHO
SBÍRKOVÉHO PŘEDMĚTU

Fotopříloha č. 6b: Papírová krabička od cigaret značky Trabuka,
1939-1945.
H 136363.
PŘÍKLAD
NOVĚ
ODBORNĚ
POSOUZENÉHO SBÍRKOVÉHO PŘEDMĚTU
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Fotopříloha č. 7b: Dřevěný špalek borovice s rýhami po těžbě
pryskyřice. Tímto způsobem se těžila pryskyřice do konce 40. let
20. století. Ve spodní části stromu byl kalíšek, kam pryskyřice
stékala. H 150204. PŘÍKLAD NOVĚ ODBORNĚ POSOUZENÉHO
SBÍRKOVÉHO PŘEDMĚTU

Fotopříloha č. 8b: Čínsky psaný děkovný dopis od Teng Chu mina a Pei Wenchunga s datem 21. 4. 1949 a 27. 4. 1949.
Těmto mužům bylo uděleno čestné občanství města. Jednalo se
o čínské delegáty na mírovém sjezdu v Praze. Dopis přeložila
sinoložka Olga Lomová a jeho znění je takové: "Lid nového
Česko[slovenska] pod vedením lidového vůdce Klementa
Gottwalda je vskutku šťastný, velmi to obdivujeme a velmi si to
považujeme, náš čínský lid si přeje se od vás učit, abychom vás
co nejdříve dohnali. Přejeme si, společně ruku v ruce bojovat za
mír a štěstí všeho lidu na celém světě. Podpsáni Teng Chu-min
(v dnešní čínské transkripci Deng Chumin) a Pei Wen-chong
(Pei Wenzhong), 27. 4. 1949." H 92953. PŘÍKLAD NOVĚ
ODBORNĚ POSOUZENÉHO SBÍRKOVÉHO PŘEDMĚTU
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Fotopříloha č. 9b: Louka s ocúny u Císařské Kuchyně 27. 9. 2016 (z dokumentace přírodovědných pochůzek)

Fotopříloha č. 10b: Achát ze sběru u Otradovic v roce 2016
rozříznut a vyleštěn ke sbírkotvorným účelům

Fotopříloha č. 11b: Zkamenělá rašelina ze sběru u
Otradovic v roce 2016 rozříznuta a vyleštěna ke
sbírkotvorným účelům
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IV. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních čísel (přírůstkových a inventárních) v Centrální evidenci sbírek k 31. 12. 2016:
počet evidenčních čísel
Sbírka Městského muzea v Čelákovicích
MEC/002-05-10/183002

Historická podsbírka (H)

133 333

Přírodovědná podsbírka (P)

106 201

Archeologická sbírka Městského muzea v Čelákovicích (A)
MEA/002-05-10/184002

318 392

Celkem

557 926

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.
V roce 2016 proběhla kontrola Ministerstva kultury dodržování muzejního zákona při správě sbírek muzejní
povahy, od roku 2012 již třetí v pořadí. Dne 14. 12. 2016 padl dotaz na výsledky této kontroly na veřejném plénu
Zastupitelstva Města Čelákovic, a i proto byly zveřejněny výsledky této kontroly prostřednictvím webových stránek
muzea. Ty pak ukazují muzeum nastoupené na dobré cestě. Z kontrolního protokolu ze srpna 2016, který byl ze
strany muzea řádně převzat počátkem září 2016, vyplynula řada zásadních závěrů. Kontrolní skupina Ministerstva
kultury ČR v protokolu o kontrole především završila, že "správce sbírky ev. číslo MEC/002-05-10/183002 přijal

opatření k zamezení porušování povinností plynoucí ze zákona č. 122/2000 Sb., uvedených v části protokolu III. 1 a
plní je. Přijatý postup k nápravě nedostatků je neustále upřesňován, chybějící údaje jsou systematicky vyhodnocovány
a doplňovány. Uskutečňováním Nápravných opatření je reálný předpoklad k minimalizaci případných škod při správě
sbírky. Proto, i když stav zjištěný kontrolou ministerstva v letech 2012 a 2014 trvá, nebude s kontrolovanou osobou
zahájeno správní řízení o uložení sankce za nedodržování zákona podle ustanovení § 14 citovaného zákona. Kontrolní
skupina zároveň konstatuje, že Městské muzeum v Čelákovicích při správě sbírky ev. číslo MEC/002-05-10/183002
vykazuje vysokou odbornou péči jednotlivým sbírkovým předmětům." K tomu je třeba dodat, že muzeum v období

zejména konce 20. a počátku 21. století zcela mimořádně zvětšilo své sbírky. Ovšem na úkor řádné péče o tyto sbírky.
Kvantita vystřídala kvalitu. Nahromaděné nedostatky v oblasti zejména evidence těchto sbírek jsou a ještě řadu
desetiletí budou muset být nevyhnutelně napravovány.
Ve druhé polovině roku 2016 bylo zahájeno pravidelné zaznamenávání hodnot teploty a relativní vlhkosti
v jednotlivých depozitářích muzea, s týdenní frekvencí.
V roce 2016 byla Centrální evidence sbírek (CES) byla rozšířena o přírůstková čísla 1-81/2015 evidovaná
v autentizované přírůstkové knize.
V roce 2016 byla uzavřena 1 darovací smlouva ve smyslu zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném
znění, v jejichž důsledku se muzeum stalo obdarovaným:
 Na základě darovací smlouvy uzavřené 2. 8. 2016 mezi muzeem – obdarovaným a fyzickou osobou –
dárcem, muzeum přijalo soubor věcí movitých z pozůstalosti (3 tašky „síťovky“, postýlka pro panenky).
Evidenční čísla sbírkových předmětů odborně zpracovaných v roce 2016 budou přidána do CES v roce 2017.
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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 2016

V roce 2016 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. 2017

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 2016
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. 2016 do 31. 12. 2016:
Počet karet inventarizovaných v roce
2016
(výstupy z aplikací BACH)

Počet inventarizovaných kusů sbírkových
předmětů v roce 2016
(výstupy z aplikací BACH)

9438

20789

2701

9099

Historická podsbírka

11934

26679

Celkem

24073

56567

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:
Přírodovědná podsbírka

Přehled vzniklých autentizovaných inventárních katalogů během roku 2016 s údaji o provedené inventarizaci:
Druh katalogu
Katalog archeologie
Katalog historie
Katalog historie
Katalog historie
Katalog osteologie
Katalog osteologie
Katalog osteologie

Pojednaná inventární čísla
A 211913-213612
H 1-1000
H 1001-2000
H 2001-3000
P 42001-43000
P 43001-44000
P 44001-45000

Rozsah stran
s. 1-200
s. 1-104
s. 1-124
s. 1-172
s. 1-243
s. 1-246
s. 1-240

Datum autentizace katalogu
19. 12. 2016
22. 2. 2016
7. 3. 2016
7. 3. 2016
6. 6. 2016
9. 6. 2016
19. 12. 2016

Údaje o inventarizaci
Údaje o inventarizaci ano
Údaje o inventarizaci ano
Údaje o inventarizaci ano
Údaje o inventarizaci ano
Údaje o inventarizaci ano
Údaje o inventarizaci ano
Údaje o inventarizaci ano

Podpisové záznamy zaměstnanců, kteří se podíleli na inventarizaci sbírek v roce 2016:
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 Klírová (roz.
Vodáková)

dokumentátor konzervátor

kurátor sbírkových a
mobiliárních fondů dokumentátor –
konzervátor - správce
depozitáře

kurátor sbírkových a
mobiliárních fondů –
dokumentátor – správce
depozitáře

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

V Čelákovicích dne 31. 1. 2017
Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích, p. o.
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