Spolek přátel čelákovického muzea bilancuje.
V červnu letošního roku dovrší Spolek přátel čelákovického muzea 15 let od svého vzniku. Dovolte mi, abych
vás seznámila s dosavadní činností. Spolek za tuto dobu uspořádal téměř 200 akcí. Vždy jsme se snažili, aby
nabídky námi pořádaných pořadů byly co nejpestřejší, tak, aby si mohli návštěvníci lépe vybrat žánr, který mají
rádi. Od operních písní a árií, operetních a filmových melodií, šansonů, jazzové, folkové i country hudby.
Umožnili jsme vystoupení pěveckých sborů i tanečních vystoupení. Nejvíce navštěvovanými
pořady se staly především tradiční vánoční koncerty v podání Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka. V
posledních dvou letech i vánoční recitály čelákovické občanky, sólistky opery ND, Stanislavy Jirků a jejích
hostů.
Mezi nejčastěji pořádané kulturní akce patřily různé koncerty. Samozřejmě, že mezi pozvanými hosty
převládali žijící a tvořící v ČR, ale také umělci ze světa. Klavíristka z Japonska, Bulharska, mladý hoch z
Anglie, zpěvačka z Afriky, nebo studentské orchestry z Dánska. Z našich nejznámějších umělců se nám
představili např.: Vojta "Kiďák" Tomáško, skupina Traxleři, Adamusovo trio s Emilem Viklickým, Jana
Koubková, Jitka Vrbová, Zuzana Lapčíková, manželé Kyralovi, Jakub Zahradník, Zbyňka Šolcová, Daniela
Demuthová, Žofie Vokálková, Radka Fišarová, Jana Jehličková Kunertová, Vít Andršt, Čeněk Pavlík, Miroslav
Sekera, Martin Levický a mnoho dalších.
Známý rozhlasový seržant Pepř, Jiří Černý, hudební publicista, u nás několikrát účinkoval v komentovaných
pořadech, kdy vyprávěl o tvorbě a životech např.: Karla Kryla, Zuzany Navarové, Evy Olmerové a Marty
Kubišové.
Pozvání k účinkování ve tvrzi přijaly rovněž děti z místní ZUŠ, aby své počínající krůčky v oblasti umění
zkusily i na jiné půdě než té školní. Vystoupil u nás také pěvecký sbor Kantiléna a Bojan z Brandýsa nad
Labem, pěvecký sbor Vox Nymburgensis, soubor Dykyta z Přerova n.Labem, "Cecilky" z Poděbrad.
V různých komponovaných představeních jsme přivítali Alfréda Strejčka, Jitku Molavcovou, Hanu
Maciuchovou, Stanislavu Hoškovou, herce Pavla Nového, Hanu Müllerovou, Zdenu Zvěřinovou, Táňu
Fišerovovou, Jaroslava Krčka. Při besedách se s námi o životní zážitky podělili spisovatelé Michal Viewegh,
Ivan Klíma, Jiří Stránský, Irena Fuchsová, také socioložka Jiřina Šiklová nebo novinář Jaroslav Kmenta, či
Břetislav Tureček.
Při velmi poutavých cestovních přednáškách, většinou provázené promítáním obrázků, jsme se mohli toulat a
poznávat krásy jiných i exotických zemí – Indii, Jižní Koreu, Malajsii, Thajsko, Čínu, Jávu, Mongolsko, Libyi,
Egypt, Grónsko, Antarktidu, Aljašku i národní parky USA. Byli jsme také v Polabí – Toušeni, Brandýse,
Vyšehořovicích, Zápech... díky našemu, letos bohužel zesnulému, členovi Ing. Miloši Pulkrábkovi, který spolu
s PhDr. Janem Králíkem připravili pěkný pořad Toulky Polabím ve čtyřech pokračováních.
S dalším členem Ing, Janem Stěničkou jsme několikrát absolvovali komentované procházky a prohlídky
Prahou. Podívali jsme se do Jindřišské věže, Divadla U Hybernů a do nejznámějších pražských pasáží. Připravil
i procházku Čelákovicemi a prohlídku Volmanovy vily. Po našem městě nás provedl Ing, Ivan Vaňousek.
V minulých letech jsme 6x reprezentovali muzeum, ale také město Čelákovice, na knižních veletrzích v
Lysé nad Labem. Nejen, že spolek vydal Kalendář Čelákovice 2006 a také 5 druhů pohlednic, ale spolupodílel
se také na vydání Kronik Čelákovic. K 10. výročí vzniku spolku byla ve vstupní hale muzea uspořádána
výstava. Byly vystaveny plakáty s podpisy účinkujících umělců, hlavně velké množství barevných fotografií z
různých pořadů, něco z pouti, pohlednice, kalendář i Kroniky Čelákovic...
V letech 2008 – 2015 jsme pravidelně pořádali v polovině srpna v parku u knihovny "Komorní pouťové
oslavy". Součástí těchto oslav se stala různá divadelní představení pro nejmenší diváky, koncerty pro děti i
dospělé, malování na obličej, představil se také sokolník s výcvikem ptáků, ukázky výcviku psů, tzv. agility.
Nejoblíbenější atrakcí pro děti i dospělé se staly jízdy poděbradským vláčkem po městě na 3 různých trasách.
Ve stejnou dobu byla otevřena i městská knihovna, která připravila pro děti doprovodný program.
Spolupracoval s námi i Klub modelářů v Čelákovicích, který předváděl své výtvory. V neposlední řadě
nesmíme zapomenout na velmi vstřícnou spolupráci s p. Zahradníkem a p. Přibylovou, kteří zajišťovali
sladkosti a občerstvení pro návštěvníky.
Je mnoho akcí, které jsem zde nezmínila. Snažila jsem se seznámit vás s těmi nejdůležitějšími. Do konce tohoto
roku máme připraveny další zajímavé pořady, na které si vás dovolujeme pozvat. Bližší informace na webových
stránkách muzea. Těšíme se na vaši návštěvu.
Štěpánka Gebellová

