
Městská knihovna
Od 23. do 31. prosince 2004 bude 

v knihovně ZAVŘENO.
Prosíme, navštivte knihovnu do úterý 21. pro-

since 2004 a vyberte si včas literaturu na
vánoční svátky. Po svátcích bude otevřeno od
pondělí 3. ledna 2005.

Advent v Městské knihovně Čelákovice
Tip na vánoční dárek:
• Věnujte DAROVACÍ CERTIFIKÁT  

se čtenářskou legitimací vašim nejbližším 
• Přijďte se inspirovat vánoční nabídkou na

dárky Z REGIONU
• Vánoční besedy  pro 1. třídy ZŠ

(termíny po dohodě s učiteli)  

Fotografická soutěž
Téma: 24 hodin našeho města – jak žilo
naše město dne 17. prosince 2004.

Cílem soutěže je zachytit 24 hodin života
našeho města v jeho celé rozmanitosti. Všim-
nout si a zachytit běžné i jedinečné okamžiky,
místa známá a běžně dostupná i ta, kam se
každý z nás dostat nemůže, zachytit lidi známé
i neznámé, „zajímavé i tuctové“, život na ulicích
i pracovištích, v prodejnách, na sportovištích
i v hospodách, na nádraží, na stavbě, u lékaře,
u kadeřníka i zubaře, ve staré i nové zástavbě,
zkrátka všude a všechno to, co se týká našeho
města a připojených částí. Třeba i na hřbitově.

Víme, jak pracují naši rodiče, co dělají naše
děti? Jak žijí naši staří spoluobčané? Jak se
chovají řidiči i chodci ve městě a cestující
v autobusech nebo vlacích?

Fotografovat lze vždy a všude, ve dne
i v noci, za slunce i v dešti nebo sněhové mete-
lici (ta bývá fotograficky nejzajímavější).
Důležité pro objektivitu dokumentu je přísné
dodržení stanoveného data pořízení snímku.
Za několik roků budou tyto fotografie stejným
dokumentem jakým jsou dnes v našem muzeu
třeba obrazy Čeňka Jandy.
Ze soutěže jsou předem vyloučeny snímky
s vyloženě soukromou – rodinnou tématikou
(miminka, děti na nočníku apod.).
Kategorie (započítává se pouze rok narození):
A – do 15 let věku
B – do 20 let věku
C – nad 20 let věku
Fotografie: barevné i černobílé zpracované
chemickým procesem
Z důvodu archivace nebudou přijímány
tisky! (zhotovení chemické fotografie z digitální-
ho nosiče už není žádný problém)
- Každá fotografie musí bát označena jménem

a adresou autora a jeho soutěžní kategorií.
Dále názvem snímku.To vše nejlépe na samo-
lepce nalepené na zadní straně snímku (tím
se vyhneme poškození fotografie protlačením
písma).

- Na volném papíře přiloženém do obálky s foto-
grafiemi bude uvedeno jméno autora s adre-
sou a telefonickým nebo e-mailovým spoje-
ním, název každého odevzdaného snímku
s uvedením místa jeho pořízení.

Formát: 18 x 24 cm, bez rámečku, nebo odvo-
zeniny při zachování delší strany
Uzávěrka příjmu prací: 11. ledna 2005 musí
být na místě určení v Městském muzeu v Čelá-
kovicích.
Fotografie zabalené tak, aby nedošlo k jejich
poškození během přepravy, zasílejte poštou na
adresu Městské muzeum v Čelákovicích, Na
Hrádku 464/9, 250 88 Čelákovice nebo osobně
do pokladny muzea. Snímky, které nebudou
vybrány k výstavě, bude možno vyzvednout
osobně v den vernisáže v pokladně. Snímky,
které nebudou vyzvednuty do ukončení této
výstavy, zůstávají v archivu soutěže.
Vyhodnocení soutěže proběhne do 20. ledna
2005 porotou, jejíž členové nesmějí soutěž obe-
slat svými pracemi.
Vyhlášení výsledků s vernisáží a výstavou
bude 12. února 2005 v Městském muzeu
v Čelákovicích.
V každé kategorii budou vyhodnoceni autoři tří
nejlepších prací, dále bude oceněna nejlepší
černobílá a nejlepší barevná fotografie bez
ohledu na kategorii.
Vítězné fotografie zůstávají, při zachování autor-
ství, v majetku Městského muzea jako základ
vznikající dokumentace života a proměn našeho
města a pro možnost použití k propagaci Měst-
ského muzea v Čelákovicích. Fotografie mohou
být vystaveny i v jiných místech.
Obesláním soutěže autor souhlasí s propozice-
mi.
Organizátoři předpokládají každoroční opako-
vání této akce, a to v odlišných termínech.
Kalendář soutěže:
Den pro pořízení fotografií: 17. 12. 2004 od
00.00  do 24.00 hod.
Uzávěrka příjmu prací: 11. 1. 2005
Porota: od 20. 1. 2005
Vyhlášení výsledků s vernisáží: 12. 2. 2005
Výstava: 12. 2. – 6. 3. 2005

Spolek přátel čelákovického muzea

ŠKOLSTVÍ A KULTURA10 PROSINEC 2004

...nejen Jan Zach se tiše usmíval...
jak jste se mohli dočíst v Polabském týdeníku.

Ale určitě úsměv na tváři měli i W. A. Mozart, 
F. Liszt, F. Chopin a C. Dubussy, jejichž náročné
skladby se nesly koncem října čelákovickým
muzeem v podání milé Moniky Riedlbauchové -
studentky HAMU v Praze, kterou podpořila svou
účastí i její sestra Maruška.

Vděčné a hojné publikum, oslovené reperto-
árem a precizním provedením, odměňovalo
dlouhým potleskem procítěnou hru celou zpa-
měti. Návštěvníci, přicházející s velkým očeká-
váním, určitě neodešli zklamáni... A to vše se
podařilo díky Spolku přátel čelákovického
muzea, který připravuje další zajímavé kulturní
akce v příštím roce. Rádi se setkáme znovu
s Monikou, ale i s dalšími vynikajícími lidmi.

A ještě něco. Velké poděkování patří Městské
knihovně a ostatním pořadatelům rozsáhlé
výstavy „Amatérské umění v Čelákovicích“,
která ukázala, kolik máme mezi sebou šikov-
ných Čelákováků. mus

Před 435 lety, 22. prosince 1569, zemřel
v Přerově na Moravě čelákovický rodák, histo-
rik, biskup Jednoty bratrské Matěj Červenka.

Narodil se v Čelákovicích 21. února 1521. Od
dvanácti let se vzdělával na bratrských školách
v Brandýse nad Labem, Mladé Boleslavi a na
teologii v Litomyšli, vystudoval univerzitu ve Wit-
tenberku. Při svých církevně diplomatických
cestách navázal styky s ženevským reformáto-
rem Kalvínem, v Prusku a Poznaňsku opatřoval
azyl českým exulantům. Roku 1533 byl zvolen
biskupem a písařem a stal se historikem Jedno-
ty. Tento významný úřad vykonával později po
něm i Jan Amos Komenský. Matěj Červenka
působil až do své smrti v moravském Přerově
pod ochranou rodu Žerotínů. Vedle zpráv ze
svých cest psal a sbíral česká přísloví. Ta pak
doplnil a vydal biskup Jan Blahoslav.

Matěj Červenka je významnou osobností 16.
století, pocházející z Čelákovic. Českobratrské-
ho spisovatele kladně hodnotí starší i nejnovější
literární historie. - mk -

OSOBNOSTI REGIONU

S digitálním fotoaparátem se dají dělat divy.
Toto foto bylo pořízeno na hudebním festivalu
Jinej přístup pořádaném Městským domem
dětí a mládeže v Kulturním domě Čelákovice
dne 28. října 2004.

HOGO FOGO KINO
PROGRAM PROSINEC

Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem,
tel.: 325 551 496

Další informace na: www.hogo.cz
KAŽDÝ DEN OD 14.00 hod. OTEVŘEN

FILMOVÝ CAFÉ BAR
so 11.12. OSLAVA OTEVŘENÍ HOGO FOGO

KINA 
18.00 Film: Hoří má panenko, živá hudba

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY 
FILMOVÉ DIVÁKY - VSTUP VOLNÝ

čt 16.12. DUŠE JAKO KAVIÁR
18.30
pá 17.12. BRIDGET JONESOVÁ:
18.30 S ROZUMEM V KONCÍCH
so 18.12. VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ 
18.00 MYSLI
ne 19.12. PŘÍBĚH ŽRALOKA
15.00
ne 26.12. ÚŽASŇÁKOVI
15.00
út 28.12. ŠPATNÁ VÝCHOVA
18.30
pá 31.12. SILVESTROVSKÝ FILMOVÝ 

KARNEVAL:
19.00 Hogo fogo vítání Nového roku




