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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 17. 3. 2015 mezi Českou republikou - Akademií věd ČR a
příspěvkovou organizací;
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 2019 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 2019 působilo jako oprávněná archeologická organizace ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 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 třikrát omezilo svou územní působnost při
provádění vlastních záchranných archeologických výzkumů, k 31. 12. 2014, k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2019, přičemž
třetí zmenšení zájmového území se projeví počínaje rokem 2020. V roce 2019 muzeum vyrovnávalo závazky
z minulosti, když pokračovalo ve zpracovávání archeologických výzkumů z minulosti pokud možno do formy
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nálezových zpráv. Dále odstraňovalo dlouhodobé nedostatky v oblasti správy sbírek muzejní povahy podchycené
kontrolami Ministerstva kultury v letech 2012, 2014, 2016 a na základě dalších zjištění.
Nejvýznamnější archeologický výzkum, který muzeum v roce 2019 provádělo, souvisel s dostavbou
Základní školy v Kostelní ulici v blízkém sousedství muzea.
V roce 2019 byl zadán projekt nové stálé expozice muzea Projektovému ateliéru architektury a
pozemních staveb. Projekt ve finální podobě bude k dispozici v únoru 2020.
Celý rok 2019 fungovalo čelákovické turistické informační centrum, jehož návštěvnost je podchycena
níže.
Městské muzeum v Čelákovicích vydalo v roce 2019 2 publikace, a to:
EISNER, David – HERGESELL, Jan (eds.), V naději. Přelomové roky 1989 a 1990 v Čelákovicích ,
Čelákovice 2019, 288 s., ISBN 978-80-87187-05-0.
ALMÁSSY, Katalin, Dávní sousedé. Archeologický výzkum od A do Z, Čelákovice 2019, 72 s., ISBN 97880-87187-06-7.
První z publikací spatřila světlo světa v rámci významného slavnostního aktu 17. 11. 2019 pořádaného
v sídle muzea, během kterého byly předány plastiky představitelům Občanského fóra z let 1989 a 1990, odhaleny
pamětní desky místním OF a obětem komunistického režimu. Druhá se objevila v prodeji krátce před vánočními
svátky.
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II. SLUŽBA VEŘEJNOSTI A CESTOVNÍ RUCH
Muzeum v roce 2019 uskutečnilo samo či ve spolupráci s jinými subjekty 17 výstav (včetně jedné výstavy
zahájené již v roce 2018, tří přesahujících do roku 2020, a dvou dlouhodobých instalací). Z tohoto počtu 11 výstav ve
větší či menší míře využilo muzejních sbírek. Uskutečnilo se 10 vernisáží výstav s celkovou návštěvností 616 osob, což
byl v tomto případě lepší výsledek než v roce 2018.
V průběhu roku 2019 byla realizována řada akcí pro předškolní a školní mládež i pro jiné skupiny. Z nich
nejvýznamnější byly programy v souvislosti s expozicí, výstavami Řemesla Polabí XII a Dávní sousedé. Celková
návštěvnost programů byla 737 osob, v to počítaje Komentované vycházky Čelákovicemi známými a neznámými,
kterých se uskutečnilo celkem 19 od ledna do listopadu 2019. Zúčastnilo se jich 432 osob, tedy průměrně 23 osob na
jednu vycházku. Délka jedné vycházky činila průměrně 135 minut. V projektu komentovaných vycházek muzeum a
vlastníci Volmanovy vily pokračují i v roce 2020. Proběhlo několik přednášek na archeologická témata mimo sídlo
muzea, pro školní mládež z místních základních škol (o archeologickém výzkumu vyvolaném dostavbou Základní školy
v Kostelní ulici pro sedm 6. tříd) a o jirenské archeologii přímo v Jirnech.
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 22. 6. 2019, při zahájení adventu dne 30. 11. 2019, při vernisážích všech výstav a na všechny výstavy menšího
rozsahu pořádané v infocentru.
V roce 2019 ve své činnosti pokračovalo čelákovické infocentrum, sídlící ve tvrzi – muzeu. Poskytovalo
veřejnosti informace z databáze jemu všemi dostupnými formami (ústně, telefonicky, písemně, digitální cestou). Dle
jednotné klasifikace turistických informačních center (TIC) České republiky je infocentrum začleněno do klasifikační
třídy B. V průběhu roku 2019 vykázalo návštěvnost 7 594 osob (v roce 2018 8 698 osob) a sloužilo zároveň jako
centrum návštěvnického provozu muzea, jehož expozice a výstavy navštívilo celkových 4 725 osob (v roce 2018 5 273
osob). Stále patrněji se projevuje zastaralost a snižující se atraktivita stálé expozice muzea.

Přehled návštěvnosti muzejních expozic a výstav a turistického informačního centra v roce 2019
muzeum
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10

2

35
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10

4
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0

123

19

březen

1

373

62

1

0

143

32

298

24

1

323

0

61

496

95

616

51

0

667

duben

2

240

27

1

63

331

153

671

51

2

724

květen

2

303

29

2

141

477

109

724

35

10

769

červen

0

394

221

3

0

618

20

614

235

11

860

červenec

1

328

60

0

42

430

26

643

90

6

739

srpen

0

302

51

5

0

358

54

540

77

16

633

září

1

299

22

6

37

364

136

551

29

13

729

říjen

1

176

34

0

37

247

17

403

48

4

472

listopad

1

466

91

0

200

757

34

681

98

0

779

prosinec

0

298

50

0

0

348

0

385

106

2

493

10

3410

676

20

616

4725

737

6518

854

69

7594

roční výsledek

Výstavy ve Výstavní síni
1) Od 12. 1. do 3. 3. 2019 se konala výstava Ženy z depozitářů muzea, první ze třetice hlavních autorských
výstav muzea v daném roce. Výstava vycházela z muzejních sbírek. Inzerující slova autorky výstavy, Markéty
Stanko, zněla následovně: „V září 2018 uplynulo 115 let od založení muzea v Čelákovicích. Za dobu své existence
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se muzejní depozitáře zaplnily desítkami tisíc sbírkových předmětů z mnoha oborů lidské činnosti. Představí-li si
romantický čtenář babiččinu půdu plnou tajemných pokladů pokrytých pavučinami, bude poněkud dále od strohé
reality problematiky dokumentace a uchovávání odkazů minulosti. Nicméně i my stále ještě můžeme v současných
depozitářích nalézt nejedno překvapení. Touto výstavou bychom rádi vzdali hold ženám. Do našeho muzea se
dostaly jak na portrétních obrazech a fotografiích, tak na různých předmětech denní potřeby. Valná většina
vystavených exponátů nebyla dosud nikdy veřejnosti prezentována, vyjma sakrálních obrazů a předmětů s
náboženskou tématikou, které pravděpodobně byly kdysi součástí církevních objektů. Obrazy jsou příběhy ukryté
v symbolice. Portréty dam vybízejí k otázkám po osudech zobrazených. Některé z nich se podařilo vypátrat, další
na svou identifikaci stále čekají, jiné se nedočkají nikdy. Již není pamětníků, chybí záznamy. Archetypy ženy nevinné panny, matky, stařeny, světice, hříšnice i kajícnice, bojovnice – amazonky, múzy umělců, i ženy budující
nový řád světa – ty všechny jsou v našem muzeu. Dlouho čekaly na svou chvíli a nyní se vám opět představí v
celé šíři svých rozmanitých podob. Vstupte do Výstavní síně od 12. 1. – 3. 3. 2019 a pohleďte do tváří žen, které
sice žily v jiné době, ale s nimiž máme společného více, než by se na první pohled mohlo zdát. Jejich oči mlčky
vypráví o lásce a touze, štěstí i zklamání, o bolesti i vnitřní síle, o rezignaci i smíření. Pokud vyfotíte (bez blesku,
prosím!) exponát, který Vás osobně nejvíce oslovil, vložíte jeho foto na facebook muzea a napíšete stručný
vysvětlující komentář zdůvodňující Váš výběr, zařadíme Vás do slosování. Po skončení výstavy bude portrétní
fotografie výherkyně / výherce zařazena do sbírek MMČ. Staňte se i Vy součástí depozitářů muzea!“ Vernisáž
výstavy, během které vystoupily žákyně Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, navštívilo 35 hostů.
Pozvánka na výstavu byla začleněna do Zpravodaje města Čelákovic, 1/2019. S výstavou byla spojena
facebooková soutěž, jejíž výherkyní se stala Veronika Havránková.
2) V období mezi 16. březnem a 30. březnem byla Výstavní síň s Infocentrem zasvěcena po všech stránkách
tradičním Řemeslům Polabí, v roce 2019 již 12. v pořadí. Doprovodným tématem výstavy a soutěže byl
„Maraton“. Výstavu a související programy organizovali pracovníci Městského domu dětí a mládeže, za dílčí pomoci
pracovníků muzea. Vernisáž navštívilo 57 návštěvníků. Pozvánka na výstavu se dostala na stránky Zpravodaje
města Čelákovic, 3/2019, vyhodnocení do stejného oficiózního periodika v dalším čísle. „Letos bylo vyhlášené

téma Maraton na počest stého výročí narození vynikajícího atleta a zakladatele Večerního běhu Rudolfa Vichery.
Byť ryze sportovní téma, přesto se povedlo přenést do řemeslných technik ve velmi zdařilých pracích. Výstavu
doprovázely ukázky z deníků čelákovické lehké atletiky s dobovými fotografiemi a texty samotného Rudolfa
Vichery a dalších atletů.“
3) Ve dnech 6. až 22. dubna se uskutečnila fotografická a cestovatelská výstava Nepálská „Hora ducha“. Autor
fotografií a výstavy Petr Vodák ve Zpravodaji města Čelákovic, 4/2019, uvedl následující: „Vidět vrcholky Himálaje

byl můj sen. Když se naskytla reálná možnost se tam skutečně dostat, ani na vteřinu jsem neváhal. Vybral jsem
trek 'Okolo Manáslu'. Složil jsem první zálohu a začal zjišťovat, kudy trek vlastně vede a co všechno mám mít s
sebou. Začal mi maratón šílenství: 'Co když to nezvládnu? Co když mi bude něco chybět?' Manáslu (známá také
jako Kutang) je s 8 163 metry nad mořem osmou nejvyšší horou světa. Nachází se v pohoří Mansiri Himal v
oblasti nepálského Himálaje. Název pochází ze sanskrtu a lze jej přeložit jako 'Hora ducha'. Až tam si člověk
uvědomil, jak je malý oproti himálajskému masivu. Himalájský masiv je svým způsobem živel, ke kterému bylo
potřeba přistupovat s pokorou. Vidět majestátní štít Manáslu je zážitek. Nádhera! Je to veliká hora, celá bílá od
věčného ledu a sněhu. Putovali jsme třináct dní, ušli přes dvě stě kilometrů a vystoupali do prvního základního
tábora pod vrcholem hory Manáslu. Dál jsme pokračovali přes sedlo Larkya La (5 160 m n. m.) zpět do civilizace.
Cestou původní přírodou s vysokými vrcholy hor jsme potkávali místní obyvatele, kteří na nás byli laskaví,
obzvláště děti. Zdejší způsob života byl velice prostý a obdivuhodný. Snažil jsem vše toto zachytit do svých snímků
a jejich atmosféru přenést na návštěvníky muzea v Čelákovicích.“ Vernisáž, během které vystoupily žákyně
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, svou návštěvou poctilo na 45 hostů. Doprovodným programem
byla přednáška Petra Vodáka konaná dne 23. 4. 2019.
4) Státní oblastní archiv v Praze muzeu zapůjčil svou putovní výstavu Střední Čechy během stavovského
povstání a české války (1618-1621) pořízenou k výročí vypuknutí třicetileté války. Výstava doplněná o
čelákovické reálie 2019 (text, archeologické nálezy z muzejních sbírek) z doby před 400 lety probíhala ve dnech
27. 4. 2019 až 19. 5. 2019. Vernisáž výstavy byla bohužel navštívena celkem nevýznamně (18 účastníků). O
událostech v Čelákovicích před 400 lety zde promluvil Roman Kolek, vedoucí archivu ve Zdibech-Přemyšlení. S
hudební částí vernisáže opět vypomohla Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, která prostřednictvím
svého výtvarného oddělení připravila i výstavu následující:
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5) Malý salón 2019 s podtitulem Svoboda: Dveře do světa se uskutečnil ve dnech 25. 5. 2019 až 23. 6. 2019.
Celoroční výtvarné práce žáků Základní umělecké školy se tematicky zaměřily na pád železné opony před 30 lety
v roce 1989. Poznávání světa za dříve obtížně překročitelnými státními hranicemi, možnost intenzivnější a
bezprostřední inspirace cizím prostředím hrály dominantní roli při přípravě a naplnění výstavy. Vernisáž navštívilo
96 hostů, a z větší části se odehrála na nádvoří čelákovické tvrze.
6) Hlavní výstavou sezóny roku 2019 byly nesporně Dávní sousedé, jinak druhá stěžejní autorská výstava muzea
v daném roce. Dle slov autorek Katalin Almássy a Jitky Růžičkové na stránce Zpravodaje města Čelákovic, 7/2019:

„V sobotu 13. července bude slavnostně zahájena výstava 'Dávní sousedé'. Uplynul pouhý rok, co jsme zkoumali v
Záluží devět 'pohřbů' z mladší doby železné. Materiál z nich je tak zajímavý, že jsme se snažili co nejrychleji
připravit výstavu, na které uvidíte výsledky našeho snažení. Prezentujeme nejhezčí a nejzajímavější šperky a
zbraně. Získáte představu o módě a kultuře našich keltských(?) předků. A v neposlední řadě se dozvíte, kolik
práce, analýz, šikovnosti a opatrnosti je zapotřebí k dosažení těchto výsledků. Výstavu můžete zhlédnout ve
výstavní síni muzea do 29. září.“ Ačkoli výzkum pohřebiště z mladší doby železné proběhl relativně nedávno, v
roce 2018, podařilo se v krátké době připravit zajímavou výstavu. Je opravdu cenné, podaří-li se veřejnosti
předložit ucelené výsledky, byť ne ještě zcela úplné, z výzkumu, který byl hrazen z veřejných finančních
prostředků. Obvykle se to v takové rychlosti nedaří. Vernisáž navštívilo téměř 40 zájemců, z řad archeologů, ale
také i z širší veřejnosti, pro kterou je vlastně výstava určena. Mimořádným prvkem byla módní přehlídka ošacení,
výzbroje a výstroje z doby železné. Figuranti byli nepochybně povolanými osobami. Hovořili a vysvětlovali Viktorija
Čisťakova (Národní muzeum v Praze) a restaurátor Petr Ondroušek, dále vystoupili Zdeněk Beneš (Ústav
archeologické památkové péče středních Čech Praha) a zaměstnanci muzea Věra Bodláková, Radka Ječná a Petr
Válek. Doprovodným programem výstavy byly komentované prohlídky, pro odborníky, širší veřejnost i pro školy.
Výstupem výstavy se stala i publikace Dávní sousedé, která stihla vyjít krátce před vánočními svátky 2019.
V poslední den konání výstavy, 29. září 2019, se konala její derniéra spojená s přednáškou Petra Ondrouška o
keltských bojovnících a s názornou prezentací dobových zbraní. Přihlíželo 37 návštěvníků. Výstava v maďarské
mutaci byla v roce 2020 zahájena v partnerském muzeu v maďarské Tatabányi. Po více než 10 letech muzeum
zajišťovalo vývoz sbírkových předmětů do zahraničí.
7) Výstava Architektura ve fotografii Jiřího Čermáka konaná ve dnech 5. 10. 2019 až 3. 11. 2019 byla
žánrovou retrospektivou mělnického autora, člena Sdružení výtvarníků České republiky, s nímž muzeum
dlouhodobě spolupracuje. Autor, vzděláním architekt, o sobě do Zpravodaje města Čelákovic, 10/2019, uvedl:

„Narodil jsem se v roce 1958 v Mělníku, kde žiji. Povoláním jsem podnikatel v oboru projektování pozemních
staveb. Fotografií jsem se intenzivněji začal zabývat v roce 1999. Vzhledem k mému povolání zpočátku
převažovalo fotografování architektury. Později jsem začal fotografovat i krajinu a přírodu. Mezi moje dlouholeté
zájmy patří folklor, proto se zabývám i focením reportáží z této oblasti. Také se věnuji počítačovým úpravám
fotografií (fotografika). V poslední době zkouším i fotografování aktů. Pravidelně se účastním výstav zejména v
mém městě, ale i na jiných místech ČR. Mnoho fotografií bylo publikováno, zejména se jedná o publikace o městě
Mělník. Podílel jsem se např. na publikacích o obnově kostela sv. Vavřince po povodni v roce 2002, publikaci o
stavbě nových varhan v kostele sv. Petra a Pavla a dalších. Jedná se o fotografování postupu prací v průběhu i
několika let. Dále moje fotografie jsou používány na tvorbu pohlednic, propagačních předmětů apod. Fotografie
mám i ve sbírkách soukromých osob v USA, Indii, Švédsku a dalších zemích. Jsem členem Sdružení výtvarníků
České republiky. Moje fotografická výbava je zaměřena na výrobky značky Canon.“ Vernisáže, během které
vystoupili žáci Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, se zúčastnilo 35 hostů.
8) Poslední z třetice hlavních autorských výstav ve Výstavní síni vyplnila zbytek roku 2019. Výstava V naději události let 1989 a 1990 v Čelákovicích byla klíčovou připomínkou událostí let 1989 a 1990 před třiceti lety.
Konala se v časovém rozpětí 16. 11. 2019 až 26. 1. 2020. Na stránkách listopadového čísla Zpravodaje města
Čelákovic téma výročí 17. listopadu pochopitelně silně rezonovalo. Samotná výstava a s ní spojená stejnojmenná
kniha vydaná ve stejný okamžik byly uvedeny slovy: „V neděli 17. listopadu od 10.00 hod. v prostorách Městského

muzea v Čelákovicích proběhne vernisáž výstavy „V naději“ spojená s křtem stejnojmenné knihy. Název evokuje
všudypřítomnou naději, nadšení a víru v budoucí vývoj státu a společnosti v přelomových letech 1989 a 1990 a
ponechává na každém, aby vyhodnotil vše dobré i horší, co se v následujících třiceti letech odehrálo na místní i
celostátní úrovni. Výstava, uspořádaná ke třicátému výročí událostí listopadu 1989, představí návštěvníkům město
Čelákovice v podobě z období 70. a 80. let 20. století a především společenského zlomu let 1989 a 1990. Z
hlediska textového jde o výstavu úspornější, o to větší prostor dostanou fotografie a další předměty z bohaté
sbírky Městského muzea v Čelákovicích. Návštěvníci například spatří dobovou volební urnu a nanečisto si vyzkouší
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volby. Kopie všech hlasovacích lístků z červnových parlamentních voleb roku 1990 budou k dispozici. Po skončení
výstavy budou výsledky těchto voleb nanečisto vyhodnoceny. Dějinný zlom dobře ilustrují i ideologicky zatížené
pamětní desky, demontované buď ještě v roce 1989, nebo v letech následujících. Pozornost se nezaměří ani tak
na vysokou politiku, jako spíše na tu místní, ale třeba také na témata nepolitická, každodenní. Publikace V naději
není rozhodně pouhým katalogem výstavy, ale výsledkem mnohaměsíční práce autorů z řad stálých zaměstnanců
muzea a externích spolupracovníků. Kapitoly se věnují urbanismu, životnímu prostředí, zemědělství, průmyslu a
službám, kultuře, církvím, sportu a tělovýchově, volbám, 17. listopadu, Občanskému fóru a Komunistické straně
Československa primárně v období přelomu let 1989 a 1990. Kniha např. nezapomíná ani na to, že 17. listopad
není pouhou připomínkou událostí v roce 1989, ale že je Mezinárodním dnem studentstva, jediným dnem
mezinárodního významu, který má český původ. Čtenáři se dočtou o smutných událostech podzimu 1939 a o
některých občanech z Čelákovic a okolí, kteří doplatili na uzavření českých vysokých škol. Kniha o téměř 300
stranách, vybavená bohatou obrazovou přílohou a ilustrativními kolážemi, je tak výrazným doplňkem či rozšířením
výstavy a bude k dispozici k zakoupení v infocentru za 190 Kč.“ V úvodníku místostarosty Petra Studničky pro
Zpravodaj města Čelákovic, 12/2019, bylo uvedeno, že „ve sváteční neděli 17. listopadu vyvrcholily oslavy 30 let
svobody v Čelákovicích. Během dne převzali dar v podobě skleněné plastiky spolu s pamětním listem zakladatelé
Občanského fóra v Čelákovicích v Síni Jana Zacha v Městském muzeu. Zde byla rovněž odhalena pamětní deska
na ohradní zdi tvrze. Druhá pamětní deska byla umístěna na budovu sousedící s radnicí na náměstí 5. května, a to
obětem nesvobody v letech 1948–1989. Jejich autorem je akademický sochař, malíř a medailér Jakub Vlček z
Vraclavi. Slavnostně byla pokřtěna i kniha 'V naději. Přelomové roky 1989 a 1990 v Čelákovicích', na jejímž
zpracování se podílel osmičlenný autorský kolektiv. Celý den vyvrcholil ve večerních hodinách v Kulturním domě.
Zde byl promítnut dvacetiminutový dokument popisující události v našem městě před 30 lety a uskutečnil se
dvojkoncert skupin Ondřej Fencl trio a Spirituál kvintet“. Během vernisáže zazněla hudba v podání učitelů Základní
umělecké školy Jana Zacha, která zahrnovala symptomatickou skladbu Modlitba pro Martu. Výsledky fiktivních
voleb s kandidátními listinami z roku 1990 byly zveřejněny na facebookovém profilu muzea: Hlasy byly
odevzdány Občanskému fóru, Spojenectví zemědělců a venkova, Straně přátel piva, Křesťanské a
demokratické unii, Straně zelených a bylo jich málo.

Výstavy v infocentru
1) Výstava Vánoce v masarykovské republice se konala od 1. 12. 2018 do 6. 1. 2019. Vycházela z vlastních
sbírek muzea a ze zápůjčky soukromého vlastníka.
2) Výstava Mongolian Forms probíhala od 1. 2. do 3. 3. 2019. „Jedná se o kolekci prací dvou mongolských bratrů,

kteří malují v duchu mongolských tradic. Zároveň obohacují tradiční témata o pohled současného člověka. Výstavu
obrazů pořádá Městské muzeum společně s Česko-mongolským kulturním centrem sídlícím v Milovicích. Tematicky
se jedná o malbu na plátně a kůži doplněnou o štětcovou kaligrafii východních kultur.“ (Zpravodaj města
Čelákovic, 2/2019).
3) Drobná velikonoční výstavka ze sbírek muzea probíhala ve dnech 16. 4. 2019 až 3. 5. 2019.
4) Od 4. do 26. 5. 2019 úspěšně proběhla autorská výstava čelákovického tvůrce pod názvem Luděk Svatoň obrazy, kterou tvořily především krajiny tvořené suchým pastelem nebo olejem. Vernisáž svou účastí obohatili
četní přátelé autora. Celkově se jí zúčastnilo na 45 návštěvníků. Hudebně během ní vystoupili žáci Základní
umělecké školy Jana Zacha.
5) Od června 2019 do listopadu 2019 se v infocentru nacházela spíše neformální instalace připomínající roky 1939 a
1989, později doplněná o originály koláží, které nalezly své místo v klíčové muzejní publikaci V naději. Přelomové
roky 1989 a 1990 v Čelákovicích.
6) Od adventní soboty 30. 11. 2019 do 6. 1. 2020 v infocentru hostovala drobnou vánoční výstavu s tématikou 30.
výročí od listopadových událostí. Ukázány byly především dobové hračky ze sbírek muzea v čele s tehdejšími
populárními igráčky. Výstava vycházela z muzejních sbírek i ze sbírek soukromých sběratelů.
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Ostatní výstavy
1) Od 1. 4. 2019 byla v podzemí tvrze umístěna expozice skromného rozsahu Od upírů k popravišti, odvozená z
velkoryse pojaté výstavy přelomu let 2016 a 2017 "Byli v Čelákovicích upíři?". Několik vybraných a podruhé
uplatněných panelů se zaměřovalo na problematiku odkrytí atypického čelákovického pohřebiště v roce 1966, na
vampyrismus, renevantství a na problematiku života jedinců z okraje společnosti. Nově vznikla kulisa
středověkého popraviště.
2) Ve dnech 11. - 25. 11. 2019 muzeum připravilo na náměstí 5. května venkovní výstavu dobových fotografií na
zapůjčených stojanech pod příznačným názvem Čelákovice před 30 lety.
3) Ve výloze čelákovické pobočky České pošty muzeum připravilo dlouhodobou instalaci ke zrestaurované historické
čelákovické hasičské stříkačce a k dějinám čelákovické pošty.
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Foto ze zahájení výstavy Dávní sousedé, 13. 7. 2019, zdroj: muzeum

Foto slavnostní kytice ze zahájení reprezentativního kulturního programu
dne 17. 11. 2019 v muzeu, zdroj: Lenka Hajná

Foto venkovní výstavy Čelákovice před 30 lety, listopad 2019, zdroj: muzeum
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Sbírkové a další předměty muzeem půjčené v roce 2019
Smlouva o výpůjčce č. 01/2019 - Městys Lázně Toušeň, 35 položek z oblasti archeologie, do roku 2024 (v souvislosti
s doplněním stávající expozice v tamní Skleněné vile).
Smlouva o výpůjčce č. 02/2019 – fyzická osoba, 7 položek z oblasti archeologie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 03/2019 – fyzická osoba, 13 položek z oblasti archeologie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 04/2019 - Regionální muzeum v Kolíně, 4položky z oblasti archeologie a historie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 05/2019 - Oblastní muzeum Praha-východ, 31 položek z oblasti přírodovědy, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 06/2019 – fyzická osoba, 13 položek z oblasti historie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 07/2019 – fyzická osoba, 15 položek z oblasti historie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 08/2019 – fyzická osoba, 20 položek z oblasti historie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 09/2019 – fyzická osoba, 16 položek z oblasti historie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 10/2019 - fyzická osoba, 1 položka z oblasti archeologie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 11/2019 - fyzická osoba, 7 položek z oblasti historie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 12/2019 - Muzeum Českého ráje v Turnově, 14 položek z oblasti historie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 13/2019 - fyzická osoba, 13 položek z oblasti historie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 14/2019 - fyzická osoba, 16 položek z oblasti historie, vráceno.
Smlouva o výpůjčce č. 15/2019 - Oblastní muzeum Praha-východ, 6 položek z oblasti přírodovědy, do března 2020.
Smlouva o výpůjčce č. 16/2019 - Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 46 nesbírkových položek, vráceno.

Sbírkové a další předměty muzeem v roce 2019 vypůjčené (výběr)
Muzeum Hlavního města Prahy, 4 položky z oblasti archeologie, vráceno.
Národní muzeum v Praze, 4 položky z oblasti archeologie, vráceno.
Regionální muzeum v Kolíně, 1 položka z oblasti historie, do února 2020.

Přednášky, besedy a semináře v muzeu 2019
1) Dne 15. 1. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, ve spolupráci s
muzeem upořádalo volně přístupnou besedu Kulatý stůl - mezigenerační vztahy.
2) Dne 23. 1. 2019 se ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea uskutečnila přednáška Marie
Chalupové Jak můžeme každý den podporovat základ našeho zdraví – imunitní systém. Vyposlechlo
15 účastníků. Vstupné bylo dobrovolné.
3) Na 21. 2. 2019 připadla kaktusářská přednáška Jižní Amerikou po stopách J. Hanzelky a M. Zikmunda.
Vstupné bylo zdarma. Přednášel Lumír Král. Vyposlechlo přibližně 40 návštěvníků. Ve spolupráci s Klubem
kaktusářů Čelákovice. Vstup byl zdarma.
4) Součástí doprovodného programu k výstavě Nepálská „Hora ducha“ se stala přednáška Petra Vodáka 23. 4.
2019 Nepál, s dobrovolným vstupným, a bohužel se slabou účastí zájemců (cca 10 osob).
5) Dne 25. 4. 2019 byla Milanem Kůrkou proslovena přednáška přednáška Mediolobivia: rod kaktusů
vysokohorské Jižní Ameriky na nalezištích i v kultuře, ve spolupráci s Klubem kaktusářů Čelákovice.
Vyposlechlo 20 návštěvníků. Vstup byl zdarma.
6) Dne 15. 5. 2019 ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea proběhla přednáška Zaniklé stavby
Františka Antonína Šporka, proslovená Marií Kořínkovou. Zpoplatněné akce se zúčastnilo 25 hostů.
7) 26. 9. 2019 došlo ještě na jednu kaktusářskou přednášku v daném roce. O kaktusech pro členy Klubu
kaktusářů Čelákovice a zájemce z řad širší veřejnosti přednášel Petr Trafina. Vstup byl zdarma. Přišlo přibližně
40 zájemců.

Koncerty, divadelní, literární a jiná kulturní představení v muzeu 2019
1) Dne 20. 3. 2019 ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea proběhl koncert Lístky do památníku
v podání Musica dolce vita, přišlo 45 návštěvníků.
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2) Dne 17. 4. 2019 Síň Jana Zacha rozezvučel komponovaný hudební pořad Jaroslav Ježek věčně živý s
průvodním slovem Zdeny Zvěřinové, dále vystupovali Mgr. Tomáš Křovina - baryton, Mgr. Martin Levický klavír. Zúčastnilo se 38 posluchačů.
3) Dne 6. 6. 2019 se uskutečnil hudební pořad Kodex o Václavu IV. k výročí 600 let od vypuknutí husitské
revoluce a úmrtí českého krále Václava IV. Hudební pásmo doprovázely na akordeon Jitka Baštová a na loutnu
Jindřich Macek. V pořadu zazněly skladby z rukopisu Vyšebrodského a z jiných rukopisů z počátku 15. století,
výběr z Jistebnického kancionálu, kompozice V. Capiroly, D. Scarlattiho, L. Boëllmanna, J. Macka a dalších
autorů. „Projekt nabádá k zamyšlení a návratu k historii, je provázen slovem přibližujícím posluchačům vládu

Lucemburků v českých zemích. Připomíná život krále Václava IV., historický obraz jeho osobnosti, vznik
husitství za jeho vlády, ale i legendu o sv. Janu z Pomuku (Janu Nepomuckém). Gotická hudba je podána
v moderním pojetí nástrojového obsazení, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny. Sólové
kompozice jsou vybrány tak, aby dokreslily historický charakter pořadu.“ (Zpravodaj města Čelákovic,
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

6/2019). Návštěvnost byla bohužel slabá, přibližně 10 osob.
Po neuskutečněném pořadu Jitky Molavcové (červen 2019) na nádvoří čelákovické tvrze zazněl Koncert Jitky
Vrbové a LTW tria dne 25. 8. 2019. Přišlo solidních 83 posluchačů.
Dne 5. 10. 2019 se uskutečnil Koncert tria Canto corno con Vera: Radka Kyralová – mezzosoprán, Věra
Trojanová – klavír, Tomáš Kyral - lesní roh. Přišlo 24 posluchačů.
K výročí přelomových událostí z konce roku 1989 zazněl 10. 10. 2019 hudební pořad Sametově s loutnou a
akordeonem, opět v doprovodu Jitky Baštové (akordeon) a Jindřicha Macka (loutna). V pořadu se objevily
skladby skladby V. Trojana, L. Chuťkové, J. Macka, R. Turovského, O. Máchy a dalších. Účast byla bohužel jen
10 osob.
Koncert jazzové zpěvačky Jany Koubkové za klavírního doprovodu Ondřeje Kabrny proběhl 6. 11. 2019.
Přišlo 75 hostů.
14. 12. 2019 se uskutečnil 1. vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
bylo muzeum. Vstupné zaplatilo 70 osob.
15. 12. 2019 se uskutečnil 2. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
byl Klub přátel Jana Zacha ve spolupráci s muzeem. Vstupné zaplatilo 67 osob.
15. 12. 2019 se uskutečnil 3. Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. Pořadatelem
bylo muzeum. Vstupné zaplatilo 69 osob.

Ostatní kulturní akce v muzeu 2019
1) Dne 22. 6. 2019 se uskutečnila Muzejní noc v Čelákovicích coby společná akce městských organizací.

„Komponovaný sobotní program Městského muzea, Základní umělecké školy Jana Zacha, Kulturního domu a
Městské knihovny proběhl ve spolupráci s husitskou a katolickou církví. Byl slušně navštíven, což dokládají
snímky z téměř plného nádvoří tvrze. Lákal především program Svatojánské divadelní pouti na nádvoří tvrze.
Prostřednictvím divadla a Husova sboru bylo připomenuto letošní 600. výročí vypuknutí husitské revoluce. V
muzeu byla připravena vzpomínka na roky 1939 a 1989 formou výstavy a projekce fotografií o Čelákovicích
před 30 lety. Děti vyhledávaly oblíbené malování na obličej, poníky na projížďku v parku, tamní tvoření bublin
a provazové aktivity, s nimiž vypomohli místní skauti. Zájemci navštívili výstavy v muzeu, knihovně a v Husově
sboru, pod dohledem knihovny se zapojovali do společné soutěže nebo se účastnili komentovaných prohlídek
„od kostela ke kostelu“. Večer někteří navštívili koncert Slavné hudební maličkosti z počátků tvůrčího období
našich klasických hudebních velikánů. Programovou tečkou byla ohňová show „Kazatel“, která byla
připomínkou role kazatelů v počátcích husitství. První ročník Busking festu byl velmi příjemnou akcí. Hned na
několika místech ve městě jste mohli zaslechnout hudební produkci pouličních hudebníků – buskerů.
Cyklistům a bruslařům zpestřili muzikanti projížďku u lávky přes Labe, v parku Na Hrádku dotvářeli příjemnou
atmosféru odpoledne plného dalších aktivit, v parku u Kulturního domu zpříjemnili posezení na venkovní
zahrádce, na náměstí pak donutili kolemjdoucí se alespoň na chvíli zastavit, pobavit se a nasát energii
pouličních umělců.“ (Zpravodaj Města Čelákovic, 7/2019). V Husově sboru byla umístěna vitrína s vybranými
pozdně středověkými artefakty z muzejních sbírek podtrhující připomínané výročí roku 1419. Kvalifikovaný
odhad návštěvnosti akce činil 300 osob. Vstup byl zdarma.
1) 3 jarní vycházky do lužního lesa v dubnu a květnu 2019 se setkaly s omezeným zájmem, vždy se
zúčastnilo několik jednotlivců. V doprovodu průvodce se návštěvníci mohli vydat do oblasti Gráda a Lipovky,
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na cestě se seznámit s vývojem přírody v Polabí a se současným stavem s přihlédnutím k místním
zajímavostem, k flóře a fauně především. Vstup byl zpoplatněn. Zdarma jako součást výuky muzeum zajistilo
přírodovědné procházky Polabím žákům ze škol (10. 4. 2019 skupina 27 žáků Střední zemědělské školy
Brandýs nad Labem, 13. 5. 2019 skupina 20 žáků ZŠ, 14. 5. 2019 skupina 25 žáků ZŠ, v říjnu 2019 poslední
skupina 20 žáků ZŠ). Jarní vycházky byly zpropagovány ve Zpravodaji města Čelákovic, 4/2019.
2) Dne 23. 5. 2019 proběhla tradiční ornitologická vycházka se studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, otevřená i pro širší veřejnost. Začátek se odehrál na nádvoří a v přírodovědné expozici
muzea. Zúčastnilo se na 59 osob. Vstup byl zdarma.
3) 19 komentovaných vycházek Čelákovicemi známými a neznámými, začínajících vždy na nádvoří tvrzemuzea a zakončovaných ve Volmanově vile, se uskutečnilo mezi lednem a listopadem 2019. Vstup byl
zpoplatněn.
4) Během první adventní soboty 30. 11. 2019 muzeum poskytlo v Síni Jana Zacha zázemí Městskému domu dětí
a mládeže a jeho Vánočním výtvarným dílnám.

Slavnostní vyřazování žáků ze škol v Síni Jana Zacha 2019
1. 26. 6. 2019: Slavnostní vyřazení absolventů Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy MILLS,
s. r. o.
2. 28. 6. 2019: Slavnostní předání vysvědčení 56 žákům 9. tříd Základní školy Kostelní, Čelákovice.
Svatební obřady v muzeu 2019
 Bylo uzavřeno celkem 11 dohod o podmínkách při zajištění a průběhu svatebního obřadu v areálu tvrze, které
se konaly v roce 2019. Kromě toho byla uzavřena 1 dohoda o podmínkách při zajištění a průběhu obřadu
k uzavření registrovaného partnerství, která byla rovněž naplněna v roce 2019.
Jiné muzejní kulturní akce mimo areál muzea 2019
 Dne 8. května 2019 a 28. října 2019 se ředitel muzea podílel slavnostním proslovem na realizaci pietních aktů
na náměstí 5. května během státních svátků.
 Dne 9. května 2019 ředitel muzea proslovil 2 přednášky v budově Základní školy J. A Komenského 414, k 60.
výročí založení školy (10 a 15 účastníků).
 Přednáška Pavla Snítilého Archeologie pod Vaším domem o archeologických výzkumech muzea v Jirnech
proběhla 11. 10. 2019 v sále Kvapík v hostinci U Antošů v Jirnech. Zúčastnilo se 65 zájemců.
 Propagační stánek muzea se v roce 2019 ocitl na následujících stanovištích: Výstaviště Lysá nad Labem výstava Regiony ČR 2019 (10. 4. 2019 - 13. 4. 2019), VIII. setkání na náměstí 5. května v Čelákovicích
(8. 6. 2019), náměstí 5. května v Čelákovicích - Zahájení adventního času ve městě (30. 11. 2019).
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Oficiální plakát
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III. PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ A DALŠÍ ČINNOST MUZEA
Úroveň a struktura zaměstnanosti, stav k 31. 12. 2019:

pracovní poměry - pracovní zařazení
úvazek
1. archeolog - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
0,8750
2. uklízeč
0,5000
3. pracovník vztahů k veřejnosti
0,6125
4. kurátor sbírkových a mobiliárních fondů – dokumentátor – správce depozitáře
1,0000
5. ředitel muzea
1,0000
6. administrativní a spisový pracovník
1,0000
7. pracovník vztahů k veřejnosti
0,6125
8. dokumentátor – výstavář – zřízenec v kulturních zařízeních
1,0000
9. konzervátor - dokumentátor
1,0000
10. kurátor sbírkových a mobiliárních fondů - konzervátor – dokumentátor - správce depozitáře
1,0000
11. archeolog – dokumentátor
1,0000
12. dokumentátor – kurátor – archeolog
1,0000
celkový přepočtený stav
10,6000
Poznámka: K 31. 12. 2019 dvě zaměstnankyně s úvazkem v přepočteném stavu 2,0 setrvávaly na rodičovské dovolené.
Zaměstnanci muzea zhodnotili své pracovní výkony v roce 2019 na základě Rozhodnutí ředitele č. 15/2019 ze
dne 30. 12. 2019. Na základě písemných zpráv o pracovních výkonech jednotlivých zaměstnanců a dalších informací
byl zpracován celkový přehled tak, aby co nejlépe přiblížil význam kulturně-osvětového působení muzea na veřejnost.
V roce 2019 muzeum sestavovalo a upravovalo svůj kulturní kalendář, přístupný prostřednictvím dálkového
přenosu, připravilo nový kulturní kalendář na rok 2020 a věnovalo se vlastní propagaci. Prostřednictvím svých
webových a facebookových stránek muzeum publikovalo řadu příspěvků zejména o první pražské defenestraci a
dobových Čelákovicích (připomínka výročí roku 1419), o záchranném archeologickém výzkumu vyvolaném dostavbou
Základní školy v Kostelní ulici v roce 2019, o (nejen) volebních plakátech z volebního roku 1990, o zajímavých
přírůstcích do muzejních sbírek, o vyřazování věcí movitých z muzejních sbírek atd. V knize přijaté a odeslané pošty
bylo v roce 2019 zaznamenáno 1598 čísel jednacích se záznamy, z nichž významná část souvisí s agendou
archeologických výzkumů.
V roce 2019 muzeum sledovalo zemní práce související se stavební činností v oblasti územní působnosti na
bývalých okresech Praha – východ a Nymburk. Celkem bylo sledováno 119 stavebních akcí různého rozsahu, z čehož
7 akcí bylo pozitivních, tj. bylo zjištěno narušení archeologických památek a následně byl proveden záchranný
archeologický výzkum v maximálním možném rozsahu. Ve dvou případech byly při povrchovém sběru na dlouhodobě
sledovaných lokalitách nalezeny pravěké artefakty. Rozsahem i významem nalezených památek je třeba v rámci
výroční zprávy zmínit zejména záchranný archeologický výzkum provedený při dostavbě Základní školy v Kostelní ulici.
V průběhu roku 2019 se s pravidelnou čtvrteční frekvencí konaly řádné pracovní porady, několik mimořádných
pracovních porad se během roku konalo dle potřeby. Pokračovala systematická restrukturalizace neregistrované
příruční muzejní knihovny spojená se zařazováním nových knižních titulů a vyřazováním přebytečných a
neupotřebitelných publikací, v souladu s potřebami muzea.
Přehled jednotlivých školících kurzů, seminářů, konferencí a profesních schůzí, kterých se zaměstnanci muzea
v roce 2019 zúčastnili:
 poradní schůze ředitelů příspěvkových organizací Města Čelákovic se zástupci Městského úřadu Čelákovice
(průběžně během roku)
 Středočeská krajská sekce Asociace muzeí a galerií ČR
 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 ukončil jeden zaměstnanec a další
zahájil Nástavbový kurz Školy muzejní propedeutiky (Muzejní výstavnictví)
 11. - 12. 02. 2019 15. konference environmentální archeologie (KEA), Brno.
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9. – 10. 4. 2019 Informační kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2018 (Národní muzeum Praha),
s přednáškou Katalin Almássy Výzkum části laténského pohřebiště v Záluží u Čelákovic.
29. 4. 2019 Středočeská sekce Komise konzervátorů-restaurátorů při Asociaci muzeí a galerií ČR ve spolupráci
s Polabským muzeem v Poděbradech v Přerově nad Labem.
14. - 17. 5. 2019 konference Kelti ve slovenské Staré Lesné s posterem La Tène Cemeteries et Záluží (Central
Bohemia – First Results).
11. – 12. 9. 2019 konference Ústavu pro studium totalitních režimů Revoluce 1989 v regionech, příspěvek
Martina Dolejského Komunistická strana Československa v okrese Praha-východ v letech 1985-1989.
3. 10. 2019 konference Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu pořádaná
Historickým ústavem AV ČR a Národním archivem v Praze, příspěvek Martina Dolejského KSČ v zajetí
sociálfašismu. Vyloučení Josefa Guttmanna v roce 1933.

Výběrový přehled publikační aktivity Městského muzea v Čelákovicích v roce 2019 (zahrnuty pouze knižní
monografie, recenzované studie, výběrově některé nerecenzované zprávy, materiály či popularizační texty):
 ALMÁSSY, Katalin, Dávní sousedé. Archeologický výzkum od A do Z, Čelákovice 2019, 72 s., ISBN 978-8087187-06-7.
 ALMÁSSY, Katalin, The Funerary Practices of the La Tène Period in Eastern Hungary , Istros, XXIV, Braila 2018
(2019), p. 127–199.
 ALMÁSSY, Katalin, SNÍTILÝ, Pavel, Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, Středočeský
vlastivědný sborník, 37, 2019, s. 138–139.
 ALMÁSSY, Katalin, SNÍTILÝ, Pavel, Dva výjimečné laténské náramky, Středočeský vlastivědný sborník, 37,
2019, zadní desky oboustranně.
 DOLEJSKÝ, Martin, Malá retribuce v Čelákovicích: dekret prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., o trestání
některých provinění proti národní cti, a jeho provádění ve středočeském městě Čelákovice , Středočeský
sborník historický (prošlo recenzním řízením, zařazeno do ročníku 2019).
 DOLEJSKÝ, Martin, Opozice v meziválečné KSČ v letech 1925-1929, Moderní dějiny, 27, 1/2019, s. 103-122.
 DOLEJSKÝ, Martin, Socha Antonína Švehly v Čelákovicích, Studie a zprávy, 7, č. 1, s. 71-74 + 3 s. obrazových
příloh.
 DOLEJSKÝ, Martin, Životní osudy levicového politika Karla Mestka (1907-1994), Studie a zprávy, 7, č. 1, s. 5363.
 EISNER, David – HERGESELL, Jan (eds.), V naději. Přelomové roky 1989 a 1990 v Čelákovicích, Čelákovice
2019, 288 s., ISBN 978-80-87187-05-0.
Příklady subjektů a objektů badatelského zájmu, které pracovníci muzea v souladu se společensko-kulturním
posláním muzea v roce 2019 a v rámci četných konzultací badatelských či středoškolských a vysokoškolských prací
řešili:
 Přírodovědné oddělení: dotazy z oboru osteologie apod.
 Historické oddělení (celkem 10 zaznamenaných badatelských návštěv + další dotazy prostřednictvím
elektronické pošty): dějiny Čelákovic, košíkářství, čestná prohlášení po roce 1945, skladatel František Kovářík,
Emil a František Kaplánkovi, Divadelní soubor J. K. Tyl, staré plány Čelákovic, Volmanova vila, diáře a
záznamy z let 1989-1990, panství Kounice, fotografie z 27. 11. 1989, železnice a vlakové nádraží
v Čelákovicích, cestovní ruch v Čelákovicích, učitelé František Weinzetl a Miroslav Zachar, rod Šrajerů, rod
Ferlesů, geneze čelákovických Občanských fór, zpráva Josefa Pitra o druhoválečném odboji, letový deník
Aloise Vašátka, čelákovická městská knihovna v minulosti, Waltr Hnilička, pamětní deska z roku 1911
s meteorologickým záznamem, antisemitismus v Čelákovicích, Fruta Mochov, Tykačův statek v Záluží, dílo
Jakuba Přecechtěla a Antonína Ferlese, kmeny a piloty z Malvín, matrika oddaných čelákovické farnosti,
kovářství v Čelákovicích atd.
 Archeologické oddělení (celkem 26 zaznamenaných badatelských návštěv): různé archeologické lokality.
Konzultace k seminárním a bakalářským pracím.
Přírodovědné oddělení se věnovalo sběru především v oblastech mineralogie, paleontologie a osteologie,
zkoumalo prostředí, z něhož jsou přírodniny získávány, vytvářelo sbírky vybraných přírodnin, zajišťovalo jejich trvalé
uchovávání, evidování a odborné zpracovávání. Dohlédlo na zprovoznění některých výstav a pomáhalo při uskutečnění
dalších kulturních akcí muzea. Pomáhalo při tvorbě středoškolských ročníkových prací. Podílelo se na tvorbě projektu
nové expozice muzea o krajinném vývoji Čelákovic. Průběžně zajišťovalo komentované prohlídky přírodovědných
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expozic muzea a poskytovalo pomoc badatelům, kteří se na muzeum s důvěrou obraceli. Aktivně se podílelo na
pořádání přírodovědných vycházek pro školy a veřejnost. S ohledem na zpracování především osteologických nálezů
se oddělení průběžně podílelo na záchranných archeologických výzkumech v roce 2019. Doplňovalo starší evidenční
záznamy sbírkových předmětů do potřebné podoby, inventarizovalo tyto předměty, a to se zvýšenou pozorností.
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 většinu výstav a kulturních akcí muzea. 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 2019. 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 především na
přípravě publikace V naději. Přelomové roky 1989 a 1990 v Čelákovicích a na s ní souvisejících heuristických pracích.
Kromě odborných příspěvků zejména kurátor Martin Dolejský průběžně publikoval recenze, popularizační cesty a
anotace v různých periodikách. 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. Například dokončilo inventarizaci numismatické sbírky zahájenou v roce 2018. Systematicky
srovnávalo a slaďovalo registr evidenčních čísel v CES se systémem evidenčních záznamů sbírkových předmětů
v muzeu. Vyřazovalo sbírkové předměty a jiné věci movité a v maximálním možném rozsahu je nabízelo, předávalo či
připravilo k předání různým institucím (konkrétně v roce 2019: Národní zemědělské muzeum, Muzeum Komenského
v Přerově, Státní okresní archiv Praha-východ a Nymburk, Podlipanské muzeum v Českém Brodě, Vojenský historický
ústav, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Oblastní muzeum Praha-východ, Západočeské muzeum v Plzni apod.)
Vedlo přírůstkovou knihu. Podílelo se na tvorbě projektu nové expozice muzea o krajinném vývoji Čelákovic. 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. Ve spolupráci s Městskou knihovnou
vytvořilo pracovní listy pro muzejní noc. Intenzivně spolupracovalo se Státním oblastním archivem v Praze (centrála i
organizační složka pro okresy Praha-východ, Nymburk), s Oblastním muzeem Praha-východ v Brandýse n. L., se
Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně (digitalizace několika sb. předmětů), s Polabským muzeem v Poděbradech
a jeho pobočkami a s dalšími institucemi a s několika fyzickými osobami. Pokračovalo v projektu Komentované
vycházky Čelákovicemi známými i neznámými. Ve spolupráci s infocentrem se podílelo na zadání výroby různých
prodejních suvenýrů a s nimi souvisejících textových korekturách. Připravilo texty pro modré cedule vysvětlující přínos
osobností místního významu, po nichž se ulice jmenují, osazené koncem roku 2019 v Čelákovicích. Připravilo
dlouhodobou instalaci ke zrestaurované historické čelákovické hasičské stříkačce a k dějinám čelákovické pošty a
podílelo se s muzejními archeology na doplnění archeologicko-historické instalace v toušeňské Skleněné vile.
Pokračovalo v transformaci muzejní knihovny, aby lépe sloužila potřebám muzea (vyřazování, nové přírůstky).
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. Do archivu muzea byla po základní
evidenci, prostorovém zaměření a datování uložena dokumentace z devíti pozitivních akcí provedených v terénu v roce
2018. Do Archeologické mapy ČR (AMČR) bylo v roce 2019 zapsáno 119 akcí, realizovaných v roce 2019. Databáze
byla průběžně aktualizována podle stavu rozpracovanosti záchranných archeologických výzkumů. Dále bylo v AMČR
uzavřeno formou nálezové zprávy 520 archeologických akcí sledovaných muzeem v letech 2010 – 2019, při kterých
nedošlo k narušení archeologických památek. Práce na doplnění chybějících nálezových zpráv z archeologických akcí
provedených muzeem od roku 2010 bude pokračovat v následujících letech v koordinaci s Archeologickým ústavem
AVČR v Praze. 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. Provádělo celou řadu restaurátorských a konzervátorských zásahů. Průběžně
propagovalo a popularizovalo archeologii prostřednictvím webové prezentace muzea, přednášek a besed pro
veřejnost, zejména školy. Podílelo se na tvorbě projektu nové expozice muzea o krajinném vývoji Čelákovic. 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
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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. Spolupracovalo s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze při
zadávání vysokoškolských prací v oblasti starších archeologických výzkumů prováděných muzeem.
Muzeum průběžně spolupracovalo se Spolkem přátel čelákovického muzea, který podporoval a propagoval
muzejní činnost, organizoval kulturní akce, spojoval zájemce o místní historii s vlastivědným, přírodovědným a vůbec
kulturním přesahem. Spolek během roku převážně v prostorách muzea zajišťoval koncerty, besedy, přednášky aj.
kulturní akce. Ke konci roku 2019 se Spolek rozpustil po té, co se nepodařilo nalézt nového vhodného kandidáta do
jeho vedení.

Poster k hasičské stříkačce umístěný do výlohy pobočky České spořitelny v Čelákovicích
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Obálka publikace V naději

Obálka publikace Dávní sousedé
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IV. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních čísel (přírůstkových a inventárních) v Centrální evidenci sbírek k 31. 12. 2019:
počet evidenčních čísel
Sbírka Městského muzea v Čelákovicích
MEC/002-05-10/183002

Historická podsbírka (H)

126 887

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

114 776

Celkem

562 968

321 305

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, materiálního a
personálního zázemí, jímž disponovalo.
V roce 2019 byla Centrální evidence sbírek (CES) rozšířena o inventární čísla tvořící souvislé řady v dosud
vytvořených katalozích systematické evidence.
Ve dnech 29. 3. 2019 a 19. 9. 2019 projednal poradní sbor pro sbírkotvornou činnost muzea rozšířený o externí
odborníky vyřazení sbírkových předmětů z provenience spotřební elektroniky, technické literatury a keramiky
z muzejní sbírky pro přebytečnost. 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
povahy 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 souhlasně potvrdilo vyřazení těchto sbírkových předmětů z CES.
V roce 2019 muzeum uzavřelo dvě darovací smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,
v platném znění, v jejichž důsledku se stalo obdarovaným: vzpomínky Jiřího Žalmana, kolekce košíkářských výrobků
z pozůstalosti po Janu Krejčíkovi (1902-1969).
Evidenční čísla sbírkových předmětů odborně zpracovaných v roce 2019 budou přidána do CES v roce 2020.
V pravidelných intervalech byly vyhodnocovány relativní vlhkost a teplota v jednotlivých depozitářích.
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PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY Č. 1
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (§ 18) v roce 2019

V roce 2019 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. 2020

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích, p. o.
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PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY Č. 2:
Protokol o provedené inventarizaci sbírek Městského muzea v Čelákovicích za kalendářní rok 2019
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. 2019 do 31. 12. 2019:
Počet karet inventarizovaných v roce
2019
(výstupy z aplikací BACH)

Počet inventarizovaných kusů sbírkových
předmětů v roce 2019

19 363

23 458

Přírodovědná podsbírka

1 885

6 251

Historická podsbírka

9 912

10 506

31 160

40 215

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:

Celkem

Přehled vzniklých autentizovaných inventárních katalogů během roku 2019 s údaji o provedené inventarizaci:
Druh katalogu
Katalog historie A3
Katalog historie A3
Katalog historie A3
Katalog osteologie A4
Katalog osteologie A4

Pojednaná inventární čísla
H 54 001 až 55 000
H 70 001 až 71 500
H 71 501 až 73 000
P 50 001 až P 51 000
P 51 001 až P 52 000

Rozsah stran
204
150
146

Datum autentizace katalogu
16. 07. 2019
11. 12. 2019
11. 12. 2019
13. 01. 2019
11. 12. 2019

Údaje o inventarizaci
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 2019:
PhDr. Katalin
Almássy

PhDr. Martin
Dolejský

Bc. František
Doubek

Jan Hergesell

Radka Ječná

Jitka Růžičková

Mgr. Petr Válek

archeolog kurátor

dokumentátor kurátor – správce
depozitáře

dokumentátor –
kurátor – správce
depozitáře –
přírodovědec

dokumentátor –
výstavář –
zřízenec v
kulturních
zařízeních

dokumentátor konzervátor

dokumentátor –
kurátor -–
konzervátor správce depozitáře

dokumentátor –
kurátor archeolog

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

datum a podpis:

V Čelákovicích dne 31. 1. 2020
Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích, p. o.
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