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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 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 2017 muzeum stejně jako v předchozím období 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 v roce 2017 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 Prahavýchod 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. V roce 2017 muzeum komplexně
realizovalo archeologickou památkovou péči ve svém zájmovém území. Vyrovnávalo závazky z minulosti, když
pokračovalo ve zpracovávání archeologických výzkumů z minulosti pokud možno do formy nálezových zpráv. Dále
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odstraňovalo dlouhodobé nedostatky v oblasti správy sbírek muzejní povahy podchycené kontrolami Ministerstva
kultury v letech 2012, 2014, 2016 a na základě dalších zjištění.
V roce 2017 pokračovaly přípravné práce související se záměrem vzniku nové stále expozice muzea.
Vlivem vyhodnocení stavu infrastruktury čelákovické tvrze, v níž muzeum sídlí, byly zahájeny kroky k rekonstrukci
tvrze, které musí předcházet vzniku nové expozice. Na geodetické zaměření tvrze a stavebně historický průzkum tvrze
zahájené v roce 2016 v roce 2017 navázaly přípravy projektu rekonstrukce tvrze, v níž muzeum sídlí. Na základě
svého usnesení č. 28/2017/4.6.2 Rada města Čelákovic dne 12. prosince 2017 schválila „projekt pro stavební povolení

Městského muzea v Čelákovicích, zpracovaný Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., Praha
2, jako podklad pro navazující stupeň projektové dokumentace po zapracování připomínek odboru správy majetku a
investic“. Zároveň byla v samotném závěru roku 2017 zahájena rekonstrukce depozitářů archeologického pracoviště
muzea, což přineslo nemalé logistické úkoly související s přesuny a přeskupováním muzejních sbírek.
V dubnu 2017 byla zahájena činnost čelákovického turistického informačního centra, které vykázalo velmi
solidní návštěvnost hned v prvním roce své činnosti (blíže viz statistické údaje níže). Na činnost infocentra 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.
Městské muzeum v Čelákovicích vydalo v roce 2017 publikaci Čelákovice na pohlednicích 19. a 20. století.
Výběr ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích a soukromých sběratelů, Městské muzeum v Čelákovicích,
příspěvková organizace, 2017. 64 stran. ISBN 978-80-87187-02-9.
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II. SLUŽBA VEŘEJNOSTI A CESTOVNÍ RUCH
Muzeum v roce 2017 uskutečnilo samo či ve spolupráci s jinými subjekty 16 výstav (včetně dvou výstav
zahájených již v roce 2016 a dvou přesahujících do roku 2018). Z tohoto počtu minimálně 9 výstav využilo muzejních
sbírek. Uskutečnilo se 6 vernisáží výstav s celkovou návštěvností 396 osob, přičemž vernisáž jedné další výstavy,
která probíhala i v roce 2017, se konala v závěru předchozího roku 2016.
V průběhu roku 2017 byla realizována řada akcí pro předškolní a školní mládež i pro jiné skupiny. Z nich
nejvýznamnější byly programy v souvislosti s výstavami Byli v Čelákovicích upíři?, Řemesla Polabí X. Celková
návštěvnost programů byla 335 osob.
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 24. 6. 2017, při zahájení adventu dne 2. 12. 2017, při vernisážích všech výstav, v rámci
veškerého doprovodného programu k výstavě Byli v Čelákovicích upíři? a na všechny výstavy menšího rozsahu
pořádané v infocentru.
Dne 3. 4. 2017 byla oficiálně zahájena činnost infocentra ve Vstupní síni muzea. Program oficiálního zahájení
činnosti čelákovického infocentra kulminoval v okamžiku "střihu" zelené pásky starostou města Josefem Pátkem a
ředitelem muzea. Ještě předtím však zazněly melodie z muzikálů a filmů v podání Martina Homoly, absolventa
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, za doprovodu Bohumíra Hanžlíka. Poslední ze zahraných skladeb,
"Tak tedy sbohem" z muzikálu Filosofská historie, měla jednu ze svých prvních repríz koncem 60. let minulého století
právě v Čelákovicích. Infocentrum vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří přesné turistické informace z oblasti
své působnosti (Čelákovice a okolní obce). Poskytuje veřejnosti informace z databáze jemu všemi dostupnými
formami (ústně, telefonicky, písemně, prostřednictvím elektronických médií). Ústní informace jsou poskytovány
návštěvníkům bezplatně. Ostatní služby mohou být přiměřeně zpoplatněny. Dle jednotné klasifikace turistických
informačních center (TIC) České republiky bylo infocentrum začleněno do klasifikační třídy B. V průběhu roku 2017
vykazovalo infocentrum solidní návštěvnost a sloužilo zároveň jako centrum návštěvnického provozu muzea.

Přehled návštěvnosti muzejních expozic a výstav a turistického informačního centra
Rok 2017

TIC

Muzeum
domácí
návštěvníci
muzea

zahraniční
návštěvníci
muzea

návštěvnost
vernisáží a
derniér

celkem
návštěvníků
muzea

domácí
návštěvníci
infocentra

zahraniční
návštěvníci
infocentra

celkem
návštěvníků
infocentra

leden

513

2

0

515

únor

412

5

0

417

březen

454

0

100

554

duben

367

9

63

439

367

9

376

květen

438

7

110

555

438

7

445

červen

968

2

0

970

784

1

785

červenec

389

0

30

419

994

0

994

srpen

280

17

0

297

962

29

991

září

163

6

0

169

480

3

483

říjen

156

14

70

240

432

14

446

listopad

133

1

23

157

351

1

352

prosinec

361

0

0

361

896

6

902

celkem

4634

63

396

5093

4899

54

4953

Pozn. Návštěvnost infocentra v dubnu a květnu 2017 nebyla evidována, byla však minimálně stejná jako návštěvnost expozic a výstav.
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Výstavy ve Výstavní síni
1) Závěrem roku 2016 a počátkem roku 2017 proběhla důležitá výstava 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 GEO-CZ, s.r.o., z Mladé Vožice a Cícero 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 provázela solidní návštěvnost. Většina výstavní instalace – myšleny jsou především podium a vložené příčky
členící výstavní prostor – zůstala zachována i pro ostatní výstavní počiny během roku 2017.
2) Tradiční výstava z cyklu Řemesla Polabí X, organizovaná Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, vyplnila
časový rámec 11. 3. - 25. 3. 2017. Výstava záslužným způsobem dlouhodobě zprostředkovává a propaguje
výtvarnou a řemeslnou dovednost našich předků oživující formou. Cílem je oslovit početné publikum zájemců,
kteří v rozvoji svých manuálních dovedností nachází potěšení. Během vernisáže 11. 3. 2017 hudebně doprovázelo
uskupení Lahoda a byly vyhlášeny výsledky soutěže. Desátá epizoda historii Řemesel Polabí byla jako poslední
spojena s dlouholetou ředitelkou Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, Ing. Alenou Rozhonovou
(Zradičkovou). Během vyučování probíhaly komentované prohlídky pro děti a žáky místních škol a předškolních
zařízení, odpolední víkendové výtvarné dílny opět přilákaly početné publikum: 11. 3. 2017 Plstění ovčího rouna S. Oppová a I. Dolejšová, Malování velikonočních vajíček voskem - Hana Maříková, 12. 3. 2017 Drátování - Jana
Procházková, Košíčky z pedigu - Alena Rozhonová, 18. 3. 2017 Enkaustika - Vlasta Polreichová, Malování perníčků
- Libuše Hlavatá, 19. 3. 2017 Tiffany vitráže - Mirka Šimonová, Skleněná mozaika - Alena Blechová, 25. 3. 2017
Plechová dílna - Denisa Sedláková, Drhání a drátování - Alena Rozhonová.
3) Začínající jaro provázela výstava Polabí od jara do zimy. Pastely Pavla Švece pořádaná od 1. 4. 2017 do
8. 5. 2017. Pavel Švec, člen Sdružení výtvarníků ČR, žijící v Mělníku, pracuje jako chovatel zvířat v ZOO Praha, kde
založil a vedl přírodovědné kroužky pro děti a mládež. Je milovníkem a znalcem přírody a propagátorem
komentovaných edukačních vycházek do přírody pro veřejnost. Kresbě se věnoval od dětství, intenzivněji od
přelomu staletí. Okouzlen krajinomalbou, uchvácen českou krajinou, začal tvořit svá první díla, v nichž se vyznává
z lásky k domovu, otčině, volné i člověkem upravené přírodě a odkrývá divákům pohledy osamoceného poutníka
intenzivně prožívajícího tady a teď na svých pěších toulkách polními cestami, polozapomenutými úvozy, sady,
remízky, lukami a říčními nivami. O své tvorbě říká: „Malování je pro mě únik ze stresu hektické civilizace. Maluji

proto, že mám rád krajinu, přírodu, výtvarné umění a impresionismus. Ten je mi ze všech výtvarných směrů
nejbližší. Příroda je mou učitelkou a věřím, že všechno umění pochází z přírody. Malování znamená znovu prožívat
chvíle strávené v plenéru, protože v přírodě dělám skici, fotografuji a vžívám se do ní. Deník plním svými pocity. A
to vše vkládám do svých obrazů. Obrazy mají duši, svůj genius loci, svou atmosféru. Dávám obrazům smysl,
ztvárňuji čistou a hezkou krajinu naší vlasti, tu krajinu, která nám mizí, kterou vytěsňujeme ze svých životů,
krajinu, kterou ničíme ve své civilizační pohodlnosti. Krajina by měla žít nejen rostlinami a živočichy, ale i lidmi
zažívajícími jednotlivá roční období. Živá, krásná česká krajina - pastelová krajina.“ (ZMČ 04/2017, s. 20). První
jarní vernisáž proběhla za velmi příjemného počasí. Na výsledky umělecké činnosti Pavla Švece se přišlo podívat
na 63 zájemců. Samotnou vernisáž zahájil ředitel muzea, následovaný výstupem Vojtěcha Hrabánka, který
recitoval z poezie Jana Skácela. O hudební vystoupení se zasloužily žákyně Základní umělecké školy Jana Zacha
Čelákovice, Alžběta Vrtišková a Klára Urbanová, které každá zahrály 2 skladby na piano. Oficiálnější část vernisáže
završil Pavel Švec, který "promluvil sám za sebe", aby se následně všichni návštěvníci mohli odebrat mezi jeho
krajinomalebné pastely a kresby do Výstavní síně muzea.
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4) Malý salón organizovaný Výtvarným oddělením Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, výstava
s dlouhou tradicí, se konal od 20. 5. 2017 do 25. 6. 2017. V roce 2017 byl tematicky zaměřen na hru. „Byl to

svého času neobvyklý nápad, vystavovat výtvarné práce žáků v profesionálním pojetí. Je to vždy 'hodina pravdy'.
Každý učitel vybírá z prací žáků to, co pokládá za nejzdařilejší výsledek svého pedagogického působení. Označení
„Malý salón“ má nádech svobodné dětské výtvarné přehlídky“ (ZMČ 05/2017, s. 12).
5) Přes hlavní turistickou sezónu muzeum nabízelo výstavní počin Příběh(y) tabákového dýmu: 8. 7. 2017 až
1. 10. 2017. Výstava chtě nechtě probíhala v období intenzifikace protikuřácké kampaně, záslužně však
reflektovala významný kulturně společenský fenomén v dějinách, navíc významně zastoupený v muzejních
sbírkách. „Na začátku byla sbírka Městského muzea v Čelákovicích, ve které se nachází několik stovek 'kuřáckých

potřeb' jako dýmky, špičky, popelníky, zapalovače, krabičky od cigaret, váčky na tabák. A velmi hezké jsou obaly
od tabáku. Asi nejvzdálenější jsou ty z Nového Zélandu a většina sbírky pochází od pana Bohumíra Bradáče. Tyto
skvosty si říkaly o vystavení, a to ne jako rekvizity do jiné výstavy, ale do svojí velké, kuřácké.“ (ZMČ 07/2017, s.
18). Na vernisáž výstavy se přišlo podívat na 30 osob.
6) Podzimní období roku 2017 bylo spojeno s výstavou Petra Ettlera: Obrazy z jižních Čech, která probíhala od
7. 10. 2017 do 12. 11. 2018. „Výtvarník Petr Ettler se k nám do Čelákovic a Městského muzea vrací s novou a

ucelenou kolekcí obrazů po čtyřech letech. Miluje Třeboňsko. Učarovala mu i Šumava, Vysočina, Provence a
Bretagne ve Francii. Pro svou letošní výstavu v Čelákovicích koncipovanou k životnímu jubileu autora vybral pro
návštěvníky motivy výhradně z jižních Čech. Vysvětluje, že z historie malířství jeho způsobu vyjadřování vždy
imponovaly dramatické kompozice Williama Turnera, později impresionistická díla malířů francouzské barbizonské
školy. ' Fascinuje mě hlavně impresionistické dílo Paula Cézanna a Camille Pissarra. Výtvarně mě vedli akademičtí
malíři Petr Kameníček a Jiří Valdštýn. Hodně jsem pochytil při nejrůznějších výtvarných kurzech a školeních a také
návštěvou výstav a světových galerií.' Malíř dosud připravil 85 samostatných výstav ve vlasti, dvě v USA, dvě v
Itálii, dvě ve Francii, jednu ve švýcarském Interlakenu a půlroční výstavu v Berlíně. Vydal několik knih, některé i
ilustroval. Žije a pracuje v atelieru v Praze – Vinoři a v Třeboni. Říká, že tím nejlepším atelierem je pro něj v každé
roční době a za každého počasí otevřená náruč přírody. Zvláště rád maluje motivy kolem rybníků pro jejich
zádumčivou krásu, ranní mlhy i večerní soumraky, které vedou k zamýšlení a přemítání o životě… Pracuje většinou
technikami akvarelu a olejomalby. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách na všech kontinentech.“ (ZMČ
10/2017, s. 22). Na vernisáž přišlo 70 hostů. Její hudební zarámování zařídili Josef Ettler (flétna), Metoděj Ettler
(akordeon) a Vojtěch Ettler (kytara).
7) V předvečer státního svátku 17. 11. 2017 byla oficiálně zahájena výstava Josef Čapek – malíř, básník a
spisovatel (do 28. 1. 2018), zapůjčená Památníkem Karla Čapka. Uceleně pojímá život a dílo Josefa Čapka, který
vystoupil ze stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Na 13 závěsných rolovatelných panelech je
dokumentována jeho tvorba literární i výtvarná, odvíjí se jeho životní příběh. Výstava zachycuje mládí, studia,
první společné tvůrčí počátky s Karlem Čapkem, předválečnou avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu,
umělecky naplněná 30. léta 20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Je doplněna faktografií –
soupisem literárního díla, výstav, zastoupením v galeriích. Výstavu doplnily dva dokumenty o životě bratří Čapků.
Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka, grafické řešení Pavel Bosák. Vernisáž výstavy, mimořádně
pořádaná 16. 11. 2017 ve večerních hodinách, hudebně obohatili žáci Základní umělecké školy Jana Zacha
Čelákovice a průvodním slovem vybavila Kristýna Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka. Přišlo 23 osob.
Výstava byla doplněna knižními publikacemi, zapůjčenými ze soukromé sbírky.

Výstavy v infocentru
1) Na první adventní sobotu 26. 11. 2016 připadlo zahájení malé 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.
2) Ve dnech 24. 2. 2017 až 23. 4. 2017 výstavní prostor naplnila malá výstava Železo stárne, výstava vybraných
nově nakonzervovaných železných předmětů z archeologických výzkumů Městského muzea v Čelákovicích.
3) Jaro 2017 společně s výše zmíněnou výstavou obrazů Pavla Švece vhodně uvodila drobná výstava Jaro v lužním
lese, pořádaná 28. 4. 2017 až 28. 5. 2017. Prezentována byla stručná charakteristika lesů, včetně doprovodných
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4)

5)
6)
7)

8)

fotografií. Mezi exponáty se vyskytli zástupci fauny a flory zdejších lužních lesů. Byly průběžně vybírány ve volné
přírodě právě kvetoucí rostliny, čímž se výstava stala "živou" prezentací.
Od 24. 6. 2017 do 6. 8. 2017 navazovala skromná výstava Než uzrají muži, pořádaná k životnímu výročí
Eduarda Petišky. Ten prožil většinu dětských a jinošských let do roku 1948, kdy se oženil, v Čelákovicích. Výstava
nepominula okolnosti, za kterých se vnímavý chlapec v literární činnosti nalezl a vyvolil si ji jako životní povolání,
či lépe řečeno - poslání. Rodiče, prarodiče, další příbuzní, přátelé, domov, navštěvované školy, dětské knížky,
Labe. Několik slov s obsahem, který měl hluboký dopad na život básníkův. Krajinu Polabí od Čelákovic po Kostelec
nad Labem Eduard Petiška vždy považoval za svůj domov, ale Čelákovice se pro něho staly výchozím místem. V
Čelákovicích navštěvoval pětitřídní smíšenou obecnou školu (1930-1935) a později z Čelákovic dojížděl do Státního
reálného gymnázia v Brandýse nad Labem (1935-1943). Během poválečných studií na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze (1945-1949) začal publikovat a změnil bydliště ve prospěch Brandýsa nad Labem. Do
Čelákovic se však po celý další život vracel. Jejich ozvěny jsou patrné v řadě Petiškových titulů, nejvýznamněji
snad v Srdci, ve kterém bydlím. Petiška se stal tvůrcem rozsáhlého literárního díla, přes 90 svazků, jeho knížky
byly přeloženy do desítek jazyků v nákladu desítek miliónů kusů. Tvořil jako básník, romanopisec, novelista,
povídkář, esejista, dramatik, editor, germanista a překladatel. Mezinárodní proslulosti nabyl literaturou pro děti a
mládež, například Starými řeckými bájemi a pověstmi. Velká část Petiškova díla je i po třiceti letech od skonu
autora živá. Na počest Eduarda a Martina Petiškových, otce a syna, byli například pojmenováni brouk a planetka.
Výroční výstava si kladla za cíl připomenout léta dětství a jinošství nadějného básníka v Čelákovicích, a to u
příležitosti 30. výročí jeho úmrtí. Vystavené exponáty zapůjčené básníkovou rodinou přiblížily formativní mezníky v
jeho základní „čelákovické“ životní fázi.
Skromná výstava Z historie rybářského sportu proběhla od 8. 8. 2017 do 3. 9. 2017. Výstava prezentovala i
předměty z muzejních sbírek.
Tak jako v hlubší minulosti, i v roce 2017 bylo připomenuto místně populární dílo čelákovického amatérského
malíře Čeňka Jandy prostřednictvím minivýstavy kreseb a obrazů (8. 9. 2017 až 29. 10. 2017).
Minivýstava Mezi Mosty veřejnosti přiblížila zajímavou archeologickou lokalitu mezi Čelákovicemi a Lázněmi
Toušeň (30. 10. 2017 až 30. 11. 2017). Návštěvníci si na vlastní oči mohli prohlédnout nejzajímavější
archeologické nálezy z tohoto prostoru a pomocí staré mapy a leteckých snímků sledovat proměny této lokality
vyvolané činností člověka. Vystaven zde byl bronzový meč z mladší doby bronzové, nalezený v roce 1950 dělníky
těžícími písek, v Čelákovicích prezentovaný historicky vůbec poprvé. Byl zapůjčen Filosofickou fakultou Univerzity
Karlovy v Praze. Pozornost poutala i nedávno publikovaná mapa brandýského a přerovského panství z roku 1764
od Jana Filipa Frasta, v níž jsou mimo jiné vyznačeny dva poblíž sebe stojící dřevěné mosty přes Labe, které
lokalitě propůjčili její název. Výřez z kopie této mapy byl součástí výstavy. Pozorné návštěvníky jistě zaujalo i to,
že Frastova mapa dokládá užívání nepůvodního pomístního jména Hrádek Čelákov již v 18. století.
Na první adventní sobotu byla zpřístupněna Malá mineralogická výstava (2. 12. 2017 až 28. 1. 2018)
z vlastních muzejních i zapůjčených sbírek.

Ostatní výstavy
1) Čtení o hradech zámcích a městech byla malá podzemní výstava ilustrací a figurativních zobrazení s citáty na
motivy známé knížky Eduarda Petišky, vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Výstava byla umístěna v tajuplném
sklepení tvrze - muzea. Byla přístupna během letních měsíců od 24. 6. 2017 do 3. 9. 2017.
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Oficiální plakát výstavy

Pavel Švec v průběhu vernisáže 1. 4. 2017, foto muzeum

Oficiální plakát výstavy

Oficiální plakát výstavy
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Oficiální plakát výstavy
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Oficiální plakát výstavy

Z průběhu vernisáže výstavy o kouření, 8. 7. 2017, foto muzeum

Oficiální plakát výstavy

Petr Ettler během vernisáže 7. 10. 2017, druhý stojící, foto muzeum
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Oficiální plakát výstavy

Oficiální plakát výstavy

Oficiální plakát výstavy

Oficiální plakát výstavy

Zpráva Městského muzea v Čelákovicích, p. o., o činnosti v roce 2017

Stránka 14 / 27

Záznamy z návštěvní knihy v roce 2017, foto muzeum
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Sbírkové a další předměty muzeem půjčené v roce 2017
1) Smlouva o výpůjčce č. 1/2017 ze dne 17. 1. 2017: vypůjčitel Ivana Boháčová, 18 ks, archeologie.
2) Smlouva o výpůjčce č. 2/2017 ze dne 26. 1. 2017: vypůjčitel Petr Schnabl, 34 ks, zlomky kachlů.
3) Smlouva o výpůjčce č. 3/2017 ze dne 20. 1. 2017: vypůjčitel Veronika Stedinová, 4 ks, kachle.
4) Smlouva o výpůjčce č. 4/2017 ze dne 1. 2. 2017: vypůjčitel Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p. o., 2 ks,
keramické dýmky.
5) Smlouva o výpůjčce č. 5/2017 ze dne 1. 3. 2017: vypůjčitel Petr Válek, 5 ks, zlomky keramiky.
6) Smlouva o výpůjčce č. 6/2017 ze dne 7. 3. 2017: vypůjčitel Miroslav Břeský, 40 ks, archeologie.
7) Smlouva o výpůjčce č. 7/2017 ze dne 8. 3. 2017: vypůjčitel Veronika Stedinová, 5 ks, kachle.
8) Smlouva o výpůjčce č. 8/2017 ze dne 14. 3. 2017: vypůjčitel Zdeněk Mazač, 25 ks, pohlednice.
9) Smlouva o výpůjčce č. 9/2017 ze dne 24. 3. 2017: vypůjčitel Miroslava Šimonová, 1 ks, archeologie.
10) Smlouva o výpůjčce č. 10/2017 ze dne 24. 5. 2017: vypůjčitel Obec Květnice, 9 ks, archeologie.
11) Smlouva o výpůjčce č. 11/2017 ze dne 5. 6. 2017: vypůjčitel Ivan Vaňousek, 2 ks, odznaky.
12) Smlouva o výpůjčce č. 12/2017 ze dne 30. 8. 2017: vypůjčitel Muzeum Říčany, 13 ks, přírodověda.
13) Smlouva o výpůjčce č. 13/2017 ze dne 1. 12. 2017: vypůjčitel Město Čelákovice, 1 ks, historie.

Sbírkové a další předměty muzeem v roce 2017 vypůjčené (výběr)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Národní muzeum v Praze (1 x dýmka)
Národní muzeum v Praze (tekutinové preparáty plic, lidská lebka a čelist)
Národní muzeum v Praze (plakáty)
Městské muzeum Skuteč (kuřácké potřeby)
Městské muzeum Volyně (kuřácké potřeby)
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1 x meč)

7) Národní muzeum v Praze (1 x kostra)

Přednášky, besedy a semináře v muzeu 2017
1) Dne 14. 1. 2017 proběhla komentovaná prohlídka výstavy Byli v Čelákovicích upíři? pro veřejnost
s Mgr. Pavlínou Maškovou z Centra medievistických studií, spoluautorkou výstavy. Vstup zdarma, přišlo 60
osob.
2) Neobvyklé pohřby v raném středověku bez záhad a tajemství. Odborná přednáška Mgr. Jana Maříka,
Ph.D., zástupce ředitele Archeologického ústavu v Praze, k výstavě Byli v Čelákovicích upíři? se uskutečnila
21. 1. 2017 (38 osob). Vstup zdarma platil i na navazující komentovanou prohlídku výstavy Byli v
Čelákovicích upíři?, vedenou spoluautorkou výstavy Mgr. Pavlínou Maškovou.
3) 28. 1. 2017 svou přednášku Možnosti, principy a specifika radiokarbonového datování (C14) k
výstavě Byli v Čelákovicích upíři? pronesl Mgr. Petr Limburský, Ph.D. (11 osob). Vstup zdarma platil i na
navazující komentovanou prohlídku výstavy Byli v Čelákovicích upíři?, vedenou spoluautorkou výstavy
Mgr. Pavlínou Maškovou.
4) Dne 25. 2. 2017 navázala na předchozí program k výstavě Byli v Čelákovicích upíři? přednáška Archeologie
hrdelního práva a pohřbívání odsouzenců. Pro 55 zájemců přednášel Mgr. Petr Sokol, ředitel
archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni. Vstup
zdarma platil i na navazující komentovanou prohlídku výstavy Byli v Čelákovicích upíři?, vedenou
spoluautorkou výstavy Mgr. Pavlínou Maškovou.
5) Dne 26. 2. 2017 proběhla poslední komentovaná prohlídka výstavy Byli v Čelákovicích upíři? zdarma
pro veřejnost s Mgr. Pavlínou Maškovou. Vstup zdarma, přišlo 60 osob. Komentovaná prohlídka muzejní
výstavy se uskutečnila po mši v sousedním kostele Nanebevzetí Panny Marie za všechny zemřelé z Čelákovic a
okolí, kteří nejsou důstojně pohřbeni na hřbitově. Mše se konala 26. 2. 2017 od 9.30 dopoledne.
6) Na 14. 3. 2017 připadla přednáška s promítáním Šebestiána Šulce Národní parky severozápadu USA,
kterou vyslechlo 44 posluchačů. Organizoval Spolek přátel čelákovického muzea.
7) Na 23. 3. 2017 Klub kaktusářů Čelákovice ve spolupráci s muzeem připravil přednášku Kaktusy USA – cesta
2015. Přednášel Jan Müller z Klubu kaktusářů Roudnice nad Labem. Vstup zdarma.
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8) Dne 22. 4. 2017 proběhla Komentovaná prohlídka výstavy pastelů a kreseb Pavla Švece s jejím
autorem.
9) Dne 4. 5. 2017 proběhla přednáška Klubu kaktusářů Čelákovice Sukulenty východního Kapska. Přednášel
Jakub Jilemický z Prahy-Modřan, který strávil studiem biotopů těchto rostlin na nalezištích přes dva roky, a
promítl autentické snímky kromě Kapska též z cest po Namibii, Botswaně a po Zimbabwe.
10) Dne 11. 5. 2017 proběhla přednáška Letec a čelákovický rodák Alois Vašátko 1908-1942-2017.
Přednáška Ing. Pavla Vančaty u příležitosti 75. výročí Vašátkova skonu v boji (23. 6. 1942) předestřela životní
osudy čelákovického rodáka, stíhacího pilota Aloise Vašátka, jeho válečná cesta Polskem a Francií a působení
v britském královském letectvu RAF. Přednášku, na kterou byl vstup volný, poctilo svou návštěvou 16
návštěvníků.
11) Dne 23. 11. 2017 byla proslovena přednáška Cesta za kaktusy severu. Wyoming + Colorado 5+1.
Přednáška Klubu kaktusářů Čelákovice za organizační podpory muzea. Přednášel Jan Müller z Klubu kaktusářů
Roudnice nad Labem. Vstup zdarma.

Koncerty, divadelní, literární a jiná kulturní představení v muzeu 2017
1) Dne 18. 4. 2017 se uskutečnil koncert 22 žáků Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice pod názvem
Concertino, který si vyposlechlo 66 návštěvníků. Organizoval Spolek přátel čelákovického muzea za podpory
muzea.
2) Dne 25. 4. 2017 proběhl klavírní koncert Miroslava Sekery, který nahradil původně plánovaný a z důvodu
nemoci zrušený koncert houslisty Čeňka Pavlíky. Navštívilo jej 30 posluchačů. Organizoval Spolek přátel
čelákovického muzea za podpory muzea.
3) Dne 17. 5. 2017 byl zrealizován folkový koncert Vojty Tomáška, vděčně přijatý publikem (33 posluchačů).
Organizoval Spolek přátel čelákovického muzea za podpory muzea.
4) Dne 11. 6. 2017 na nádvoří muzea proběhl koncert tria Canto corno con Vera, manželů Kyralových a Věry
Trojanové s 38 posluchači. Organizoval Spolek přátel čelákovického muzea za podpory muzea.
5) Dne 6. 9. 2017 se uskutečnil Večer písní a operních árií sopranistky Martiny Sehylové za klavírního
doprovodu Norberta Hellera s 29 posluchači. Organizoval Spolek přátel čelákovického muzea za podpory
muzea.
6) Dne 24. 9. 2017 proběhl koncert Tango Jazz Band - hudební odpoledne ve stylu chicagského dixielandu.
Organizoval Spolek přátel čelákovického muzea za podpory muzea (39 návštěvníků).
7) Dne 4. 10. 2017 byl zrealizován koncert houslisty Čeňka Pavlíka a klavíristy Ivana Klánského,
organizovaný Spolkem přátel čelákovického muzea za podpory muzea (88 návštěvníků).
8) dne 1. 11. 2017 zazněl koncert brandýského sboru Bojan, organizovaný Spolkem přátel čelákovického
muzea za podpory muzea (50 posluchačů).
9) 16. 12. 2017 se uskutečnil 1. vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
byl Spolek přátel čelákovického muzea ve spolupráci s muzeem. Vstupné zaplatilo 73 osob.
10) 17. 12. 2017 se uskutečnil 2. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
byl Klub přátel Jana Zacha ve spolupráci s muzeem. Vstupné zaplatilo 73 osob.
11) 17. 12. 2017 se uskutečnil 3. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
bylo muzeum. Vstupné zaplatilo 68 osob.
12) 28. 12. 2017 proběhl Vánoční recitál. Vánoční koncert v Městském muzeu. Účinkovala sólistka Národního
divadla mezzosopranistka Stanislava Jirků, občanka Čelákovic, klavíristka Lenka Navrátilová, profesorka
Pražské konzervatoře. Hlavním pořadatelem byl Spolek přátel čelákovického muzea za podpory muzea.
Koncert vyslechlo 73 velmi spokojených posluchačů.

Ostatní kulturní akce v muzeu 2017
1) Dne 21. 5. 2017 se muzeum stalo výchozím bodem pro dětskou akci Šachy v přírodě 5, pořádanou ve
spolupráci s muzeem a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice.
2) Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť 2017 - ve šlépějích Eduarda Petišky proběhly dne 24. 6.
2017 v odpoledních a večerních hodinách pod záštitou Města Čelákovice a ve spolupráci se Základní
uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, s Městskou knihovnou Čelákovice, Husový sborem v Čelákovicích a
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s dalšími. Na nádvoří tvrze byly předvedeny hry Kůzlátka a vlk, Kouzelný tamtam, Kdo to ví? Jak krtek
ke kalhotkám přišel (Eduard Petiška), Princ a chuďas. Další hry se objevily v cyklu Vzpomínáme na
Václava Dragouna: Čert a Káča, Husitský král, Casanova. Večer přišla řada na Výběr ze
Shakespeara a na Stříbrnou svatbu. Divadelním vrcholem však byla repríza hry Kytice (stínohra). Noční
program na nádvoří uzavřela představení 2MuchFIRE a ohňové vystoupení T.E.T.R.I.S. na téma
Prométheus (Eduard Petiška). Během výše nastíněného programu probíhaly košíkářský workshop, bublinová
show, malování na obličej, prezentace Výtvarné dílny Labyrint. K dispozici bylo občerstvení. Interiér tvrze
patřil výstavě o Eduardu Petiškovi (24. 6. 2017 - 7. 7. 2017) Než uzrají muži, projekci dokumentů režiséra
Jana Žáčka ze života Eduarda a Martina Petiškových Nejkrásnější vzpomínky. Probíhala zde petiškovská
soutěž (spolupráce muzea, Městské knihovny a Husova sboru). Návštěvníci zhlíželi výstavu Malý salón
2017, expozice tvrze, podzemní galerii - Čtení o hradech, zámcích a městech. V Síni Jana Zacha se
uskutečnil křest nových publikací: Čelákovice město na Labi, Čelákovice na pohledech 19. a 20. století. V
okolí tvrze se děti a dospělí mohli zapojit do skautských provazových aktivit v parku Na Hrádku (Junák český skaut, středisko Čelákovice). Vlastní program nabízely Městská knihovna Čelákovice a Husův sbor
Čelákovice. S výjimkou projížďky na ponících, která byla zpoplatněna, byl vstup na všechny akce zdarma.
3) Dne 2. 12. 2017, na adventní sobotu, muzeum poskytlo zázemí Městskému domu dětí a mládeže Čelákovice
v zájmu uspořádání vánočních dílen v Síni Jana Zacha.

Slavnostní vyřazování žáků ze škol v Síni Jana Zacha 2017
1. 26. 6. 2017: Slavnostní vyřazení absolventů Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy MILLS,
s. r. o.
2. 28. 6. 2017: Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd Základní školy Kostelní, Čelákovice.
Svatební obřady a vítání občánků v muzeu 2017
 V roce 2017 proběhlo celkem 8 svatebních obřadů v areálu tvrze.
 ve dnech 25. 3. 2017 a 27. 5. 2017 v muzeu mimořádně proběhlo přivítání občánků města, vzhledem
k probíhající rekonstrukci obřadní síně městského úřadu.
Jiné muzejní kulturní akce mimo areál muzea 2017
1) 1. 12. 2017 - 3. 12. 2017 byl umístěn propagační stánek muzea na Polabském knižním veletrhu 2018 v
Lysé n. L. Akce proběhla za vstřícné spolupráce muzea a Spolku přátel čelákovického muzea.
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Z přednášky Mgr. Petra Sokola, 25. 2. 2017, foto muzeum

Ze křtu nových publikací, 24. 6. 2017, foto muzeum

Oficiální plakát na přednášku 11. 5. 2017

Oficiální plakát na muzejní noc a divadelní pouť 24. 6. 2017
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III. PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ A DALŠÍ ČINNOST MUZEA
Úroveň a struktura zaměstnanosti, stav k 31. 12. 2017:

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

pracovní poměry - pracovní zařazení
archeolog - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
uklízeč
pracovník vztahů k veřejnosti
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů – dokumentátor – správce depozitáře
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů – dokumentátor - správce depozitáře, přírodovědec
ředitel muzea
administrativní a spisový pracovník
pracovník vztahů k veřejnosti
dokumentátor
konzervátor - dokumentátor
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů - konzervátor – dokumentátor - správce depozitáře
archeolog – dokumentátor
celkový přepočtený stav

úvazek
0,8750
0,5000
0,6125
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,6125

1,0000
1,0000
1,0000
0,7500
10,3500

Poznámka: K 31. 12. 2017 se dvě zaměstnankyně s úvazkem v přepočteném stavu 2,0 nacházely na rodičovské dovolené.

Zaměstnanci muzea zhodnotili své pracovní výkony v roce 2017 na základě Rozhodnutí ředitele č. 40/2017 ze
dne 21. 12. 2017. 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 2017 muzeum sestavovalo a upravovalo svůj kulturní kalendář, přístupný prostřednictvím dálkového
přenosu, připravilo nový kulturní kalendář na rok 2018 a věnovalo se vlastní propagaci. Prostřednictvím svých
webových stránek muzeum publikovalo řadu příspěvků zejména o mimořádně hodnotném nálezu raně středověkého
meče v závěru roku 2016, o nové dlouhodobé archeologické výstavě v Květnici ze sbírek muzea, o „bazénové
archeologii“, o průzkumu železářské pece z Vykáně V knize přijaté a odeslané pošty bylo zaznamenáno 2173 čísel
jednacích se záznamy, z nichž významná část souvisí s agendou archeologických výzkumů. V roce 2017 muzeum
sledovalo zemní práce související se stavební činností v oblasti územní působnosti na bývalých okresech Praha –
východ a Nymburk. Celkem bylo sledováno 156 stavebních akcí, z čehož 8 akcí bylo pozitivních. V těchto 8 případech
bylo zjištěno narušení archeologických památek a následně byl proveden záchranný archeologický výzkum v
maximálním možném rozsahu. Rozsahem i významem nalezených památek je třeba v rámci výroční zprávy zmínit
zejména záchranný archeologický výzkum provedený v centru městysu Lázně Toušeň při stavbě zahradního domku a
bazénu, a také netradiční způsob dokončení terénního výzkumu v prostorách archeologického pracoviště (analýza
jedné z přenesených železářských pecí z Vykáně). V průběhu roku 2017 se s pravidelnou čtvrteční frekvencí konaly
řádné pracovní porady, několik mimořádných pracovních porad se během roku konalo dle potřeby. Během roku 2017
probíhala spolupráce s muzeem Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum. Dne 16. 5. 2017 jednal poradní sbor pro
sbírkotvornou činnost muzea rozšířený o externí odborníky o úbytku hudebnin z muzejní sbírky.
Přehled jednotlivých školících kurzů, seminářů, konferencí a profesních schůzí, kterých se zaměstnanci muzea
v roce 2017 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 4. 4. 2017 (Regionální muzeum v Mělníce), 7. 11. 2017
(Krajský úřad Středočeského kraje v Praze)
 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 zahájil jeden zaměstnanec a
Nástavbový kurz školy muzejní propedeutiky – muzejní výstavnictví úspěšně ukončili dva zaměstnanci, Praha
 6. 2. 2017 – 7. 2. 2017 13. Konferencia Environmentálnej Archeológie v Nitře
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11. 4. 2017 seminář Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace a prezentace, Národní
muzeum v Praze
2. 5. 2017 zasedání středočeské sekce konzervátorů a restaurátorů v Kolíně
12. 5. 2017 pracovní exkurze zaměstnanců do Muzea v Říčanech
21. 8. 2017 kurz o interpretaci a tvorbě expozic pro zaměstnance (Ústav pro interpretaci místního dědictví
ČR, z. ú.)
19. 9. 2017 - 21. 9. 2017 konference konzervátorů a restaurátorů v Litomyšli (Metodické centrum konzervace
technického muzea v Brně)
30. 10. 2017 pracovní exkurze zaměstnanců do Regionálního muzea v Jílovém u Prahy
15. 11. 2017 uživatelské školení zaměstnanců o aplikačním serveru ProMuzeum
30. 11. 2017 pracovní exkurze zaměstnanců do Prácheňského muzea v Písku a do jeho pobočky v Protivíně

Výběrový přehled publikační aktivity Městského muzea v Čelákovicích v roce 2017 (zahrnuty pouze knižní
monografie, recenzované studie, nerecenzované zprávy či materiály, kolokvia apod.):
 ALMÁSSY, Katalin, SNÍTILÝ, Pavel, Městské muzeum v Čelákovicích. Archeologické výzkumy v roce 2015,
Středočeský vlastivědný sborník, sv. 35 (2017), s. 109-114.
 ALMÁSSY, Katalin. Egy kivételes edény Dombrádról. Tisztelgő kötet Istvánovits Eszter 60. születésnapjára.
Nyíregyháza.
 ALMÁSSY, Katalin. The funerary practices of the La Tène period in Eastern Hungary. “Funerary Practices at
the Thracians and the Celts in the Second Iron Age” 16th International Colloquium of Funerary Archaeology,
Valea Alunului, on the 11th-14th of May 2017.
 DOLEJSKÝ, Martin, Materiály ke Svazu přátel USA v Čelákovicích (1946-1948), Středočeský vlastivědný
sborník, sv. 35 (2017), s. 150-156.
 DOLEJSKÝ, Martin, Retribuce v okrese Brandýs nad Labem v oficiálních dokumentech. Studie a zprávy 6,
2016, s. 143-153.
 DOLEJSKÝ, Martin, Květnové volby roku 1946 v okrese Brandýs nad Labem. Studie a zprávy 6, 2016, s. 155157.
 VAŇOUSEK, Ivan Ing. arch., EISNER, David Mgr., HERGESELL, Jan. Čelákovice na pohlednicích 19. a 20.
století. Výběr ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích a soukromých sběratelů. Grafický návrh Bc. Kamil
Voděra. ISBN 978-80-87187-02-9. Vydalo Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, 2017, 64
s.

Příklady subjektů a objektů badatelského zájmu, které pracovníci muzea v souladu se společensko-kulturním
posláním muzea v roce 2017 a v rámci četných konzultací badatelských či středoškolských a vysokoškolských prací
řešili:
 Přírodovědné oddělení: dotazy z oboru osteologie, výskyt starých dubů, místní nálezy želvy bahenní,
rašeliniště a lázeňství apod.
 Historické oddělení (celkem 5 zaznamenaných badatelských návštěv + další dotazy prostřednictvím
elektronické pošty): školní kroniky v Lázních Toušeni, dějiny místní Základní umělecké školy (dříve Lidové
školy umění), Čelákovice ve filmu a v literatuře, plány rekonstrukce tvrze, Volmanova vila, druhoválečná
periodika ve sbírkách muzea, historická fotodokumentace čelákovického nádraží, historie rodiny Ferlesů a
Tykačů, hudební skladatel František Kovářík, výtvarník Jaroslav Šajn a jeho dílo, historie čelákovického mlýna,
historické změny v názvech čelákovických ulic, čelákovické košíkářství, operace Anthropoid a Nehvizdy, dějiny
čelákovického sportu, dějiny čelákovického pohřebnictví, teatrália, fotodokumentace urbanistických proměn
Záluží a mnoho dalších.
 Archeologické oddělení (celkem 50 zaznamenaných badatelských návštěv): archeologické výzkumy TESCO
Čelákovice, archeologické lokality ve Staré Boleslavi, v Opočně, v Zápech, v Lázních Toušeni, v Květnici, ve
Škvorci, v Sibřině, kachle a keramika z muzejní sbírky, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích apod.
Oponentura několika diplomových aj. prací a konzultace k nim.
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. Dohlédlo na zprovoznění výstav Jaro v lužním lese a
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Malá mineralogická výstava. Konkrétně pokračoval sběr mineralogických nálezů v dolním Pojizeří, sledování
botanických a ornitologických lokalit. 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. Podílelo se na tvorbě libreta pro novou expozici muzea o krajinném vývoji Čelákovic. 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 2017. 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 autorské výstavy Příběh(y) tabákového dýmu, Než uzrají muži, Z historie
rybářského sportu, Obrazy Čeňka Jandy a další. 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 2017. 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 publikace Čelákovice na pohlednicích 19. a 20. století.
Kromě odborných příspěvků zejména kurátor Martin Dolejský průběžně publikoval recenze, popularizační cesty a
anotace v různých periodikách (Archivní časopis, Moderní dějiny, Středočeský vlastivědný sborník, Studie a zprávy –
Historický sborník pražského okolí, Zpravodaj Města Čelákovic, Mochovský zpravodaj, apod.). 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 pro muzejní noc 24. 6. 2017. 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 Českého rozhlasu, s Archivem Městských divadel pražských, s Oblastním muzeem Praha-východ
v Brandýse nad Labem, s Polabským 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. Spolupracovalo se vzdělávacím portálem pro učitele, studenty a žáky www.moderni-dejiny.cz.
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. V roce 2017 došlo k zásadní změně
ve správě archeologických dat, když byla 1. 6. 2017 spuštěna Archeologická mapa ČR (AMČR). Tato zčásti
veřejně přístupná databáze byla navržena a realizována Archeologickým ústavem v Praze. Autorský tým řešitelů byl
sestaven z pracovníků Archeologického ústavu v Praze, na tvorbě dat se podíleli i pracovníci Odboru archeologie
Generálního ředitelství Národního památkového ústavu a externisté z regionálních archeologických institucí. Finálních
úprav aplikace pro její využití na Moravě a ve Slezsku se účastnil též Archeologický ústav v Brně. Cílem tohoto
revolučního projektu bylo „vytvoření interaktivního systému správy informací o archeologickém dědictví na našem

území. AMČR zejména přináší (1) systém on-line sběru a správy dat od oprávněných archeologických organizací; (2)
revizi podstatné části údajů o známém archeologickém dědictví ČR; (3) nástroj k zachycení mizejících informací o
archeologickém dědictví, zejména s ohledem na starší, dosud nezpracované terénní výzkumy; (4) prezentaci
archeologického dědictví širší veřejnosti“. Veškerá činnost muzea související s evidencí archeologických akcí a
zpracováním nálezových zpráv byla v roce 2017 zcela podřízena plynulému přechodu na nový systém AMČR, který
nahrazuje dříve používané a pravidelně doplňované databáze Archiv a Internetová databáze archeologických akcí
Archeologického ústavu AVČR, Praha, v.v.i. 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. Průběžně propagovalo a popularizoval
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archeologické obory prostřednictvím webové prezentace muzea. V muzeu instalovalo výstavy Železo stárne a Mezi
Mosty. V sídle Obecního úřadu v Květnici 24. 5. 2017 nainstalovalo dlouhodobou výstavu archeologických nálezů
nalezených na katastru obce s názvem Archeologie pod vaším domem. 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. Pravidelně se účastnilo zasedání Středočeské archeologické komise
pořádané s měsíční periodicitou. Oddělení se podílelo na činnosti redakční rady Středočeského vlastivědného sborníku
a vysílalo externího člena do Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
Zajišťovalo průběžné odbavení agendy vyjádření k projektovým dokumentacím staveb a ke kolaudačním řízením. Na
informačním kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách 2016 byly formou prezentace představeny dva záchranné
archeologické výzkumy, provedené při rekonstrukci sýpky v areálu zámku v Jirnech, okr. Praha – východ a při stavbě
čistírny odpadních vod ve Vykáni, okr. Nymburk. Pro Supplément, vycházející z přehledu archeologických výzkumů,
byly připraveny dva příspěvky Pravěk na zámku a podzámčí a Římské pece z Vykáně.
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 22. 2. 2017.
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Plečka na brambory čelákovické firmy Červinka a Čihák z 1. poloviny
20. století získána do muzejní sbírky v roce 2017, foto muzeum

Vojenská knížka jednoho z německých vojáků popravených v květnu
1945 u Nehvizd, v roce 2017 zařazena do muzejní sbírky, foto muzeum

Odkryv pravěké „spižírny“ v Lázních Toušeni, archeologický výzkum při
výkopu prohlubně pro bazénové těleso, 2017, foto muzeum

Zdobený jílec toušeňského raně středověkého meče po ošetření
v restaurátorských laboratořích Archeologického ústavu v Praze, 2017,
foto muzeum
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Achát s křemenem, jeden z vystavených exponátů na Malé mineralogické výstavě, 2017, foto muzeum

Lužní les na jaře, 2017, foto muzeum
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IV. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních čísel (přírůstkových a inventárních) v Centrální evidenci sbírek k 31. 12. 2017:
počet evidenčních čísel
Sbírka Městského muzea v Čelákovicích
MEC/002-05-10/183002

Historická podsbírka (H)

126 162

Přírodovědná podsbírka (P)

106 201

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

318 393

Celkem

550 756

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 2017 byla Centrální evidence sbírek (CES) byla rozšířena o přírůstková čísla 1-31/2016 evidovaná
v autentizované přírůstkové knize.
Ředitel muzea pozval členy poradního sboru pro sbírkotvornou činnost na jednání 16. 5. 2017, aby projednali 2
úbytkové katalogy sbírkových předmětů muzikální povahy ze dne 28. 4. 2017 a shodli se na následném doporučení.
Členové poradního sboru pro sbírkotvornou činnost po svém jednání a vzhledem k vymezení hlavního účelu a
předmětu činnosti podle platné zřizovací listiny muzea doporučili vyřadit sbírkové předměty muzikální povahy
obsažené ve dvou úbytkových katalozích z 28. 4. 2017 z centrální evidence sbírek z důvodu jejich přebytečnosti ve
smyslu ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění platných předpisů,
neboť tyto sbírkové předměty samy o sobě projevují nízkou vypovídací schopnost pro kulturní historii čelákovického
mikroregionu, neodpovídají charakteru sbírky, a tudíž Sbírku Městského muzea v Čelákovicích Historickou podsbírku
MEC/002-05-10/183002 nezhodnocují. Ministerstvo kultury následně 9. 10. 2017 potvrdilo vyřazení 7201 sbírkových
předmětů. Muzeum ve shodě s Národním muzeem Českým muzeem hudby a s dalšími sbírkotvornými institucemi
upřesní seznam vyřazených sbírkových předmětů muzikální povahy, které tyto sbírkotvorné instituce převezmou.
V roce 2017 muzeum uzavřelo tři darovací smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,
v platném znění, v jejichž důsledku se stalo obdarovaným: kolekce kinoreklamních destiček firmy Antonína Hoznourka,
Čelákovice v počtu 5 ks, z 1. poloviny 20. století, kolekce soukromé korespondence z pozůstalosti po Jiřině Zemanové
dotýkající se problematiky protektorátního odboje v Čelákovicích (12 ks), ruční zápřahová čtyřkolová požární stříkačka
„koňka“ firmy Smekal, Praha z konce 19. století, když v roce 2017 došlo k vyjasnění vlastnických práv k této věci.
Evidenční čísla sbírkových předmětů odborně zpracovaných v roce 2017 budou přidána do CES v roce 2018.
V pravidelných intervalech byly vyhodnocovány relativní vlhkost a teplota v jednotlivých depozitářích, s určitou
výjimkou depozitářů archeologického pracoviště, kde s ohledem na zahájení stavebních úprav koncem roku 2017
měření nepřipadalo v úvahu.
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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 2017

V roce 2017 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. 2018

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 2017
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. 2017 do 31. 12. 2017:
Počet karet inventarizovaných v roce
2017
(výstupy z aplikací BACH)

Počet inventarizovaných kusů sbírkových
předmětů v roce 2017

38163

44037

1951

6929

Historická podsbírka

11715

12082

Celkem

51826

63048

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 2017 s údaji o provedené inventarizaci:
Druh katalogu
Katalog archeologie
Katalog historie
Katalog historie
Katalog historie
Katalog historie
Katalog osteologie
Katalog osteologie

Pojednaná inventární čísla
A 179035-180696
H 19001-21000
H 21001-23000
H 23001-25000
H 25001-27000
P 45001-46000
P 46001-47000

Rozsah stran
200
190
232
194
202
243
241

Datum autentizace katalogu
20. 07. 2017
21. 12. 2017
21. 12. 2017
21. 12. 2017
21. 12. 2017
24. 03. 2017
10. 10. 2017

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 2017:
PhDr. Katalin Almássy

Mgr. Martin Dolejský

Bc. František Doubek

Radka Ječná

Jitka Růžičková

archeolog - kurátor
sbírkových a mobiliárních
fondů

kurátor sbírkových a
mobiliárních fondů –
dokumentátor – správce
depozitáře

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

dokumentátor konzervátor

kurátor sbírkových a
mobiliárních fondů dokumentátor –
konzervátor - správce
depozitáře

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

V Čelákovicích dne 31. 1. 2018
Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích, p. o.
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