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Městská knihovna po sedmileté praxi s pořá-
dáním výstav prací čtenářů, které již překročily
rámec čtenářské obce, vyzvala partnerská zaří-
zení ke spolupráci.

Jak se blížil termín společné akce, narůstala
aktivita knihovnic. Pracovnice služeb, pod vede-
ním Soni Husárikové, začaly kontaktovat lidičky
s umem a mnohé přesvědčovat, umlouvat
a prosit o zapůjčení děl. Oni totiž vesměs lidé
„co umí“ jsou velice skromní a plaší. A vystavo-
vat veřejnosti svůj um na obdiv? „Ó to ne, co já
bych vám půjčil, to nestojí za řeč…“ Nakonec
jsou všichni přesvědčeni, umluveni a uprošeni,
práce se schází – letos nakonec od 84 vystavu-
jících. Instalují v Městském muzeu, instalujeme
v knihovně a zároveň ve spolupráci se školami
připravujeme výstavu prací dětí v Kulturním
domě.

A je tu pátek 29. říjen 2004, knihovna má již
tradičně Den otevřených dveří s výstavou, ten-
tokrát prací dospělých. Od sklepa (plného knih)
po půdu (útulně „zabydlenou“ kancelářemi),
všude jsou exponáty.

Sobota 30. říjen, Městské muzeum otevírá
slavnostní vernisáží reprezentativní výstavu
Amatérského umění v Čelákovicích. Vkusně
uspořádaná výstava děl čelákovických umných
lidí ohromuje přítomné. Ve výstavním sále pozo-
ruji návštěvníky. „To jsou práce amatérů?“ „No
tohle jsem ještě neviděl,“ „to je ale bomba“…
Přítomní vystavující se drží v anonymitě, a já
mám hřejivý pocit – všechno jsme to podnikli
pro vás, protože máme rádi lidi, vážíme si
všeho, co kdo umí, a toto je váš den, naši milí
„amatérští umělci“, a tato výstava je dárek vám od
nás, profesionálních kulturních pracovníků města.

Naděžda Štěrbová,
ředitelka Městské knihovny 

Velký sál Kulturního domu se zaplnil desítka-
mi výtvarných děl žáků základních škol, speciál-
ních škol, Gymnázia, ZUŠ Jana Zacha a MDDM
Čelákovice, které po celý den 5. 11. 2004 obdi-
vovali děti ze školek, škol a dospělí. Vkusná
a zajímavá instalace všech vystavených prací,
ukázky různých výtvarných technik a doprovod-
ný program, to vše zásluhou MDDM vytvořilo
v KD báječnou atmosféru.

Kdo některou z výše uvedených výstav nav-
štívil, byl určitě příjemně překvapen vysokou
úrovní většiny prací i pestrostí námětů a tech-
nického zpracování. Jménem všech spokoje-
ných návštěvníků bych chtěl touto cestou podě-
kovat ředitelům i ostatním pracovníkům
jednotlivých kulturních zařízení, kteří přistoupili
k realizaci nelehkého úkolu velmi zodpovědně
a s vysokým pracovním nasazením. Velký kus
práce odvedla především Naděžda Štěrbová,
ředitelka Městské knihovny, kde podobné výsta-
vy organizují již několik let. Děkuji všem vedou-
cím uměleckých kroužků, všem učitelům výtvar-
né výchovy a uměleckých oborů i ostatním
pracovníkům, kteří především u dětí probudili
touhu a zájem o aktivní uměleckou tvorbu.

Největší dík však patří těm desítkám amatér-
ských tvůrců, kteří překonali trému i ostych a pře-
stavili nám výsledky své práce. Obohatili nás
o velmi silný umělecký prožitek, a proto se všich-
ni těšíme na další ročník této hodnotné výstavy.

Mgr. František Bodlák, místostarosta
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Městská knihovna Čelákovice děkuje a zároveň
blahopřeje k úspěchu všem vystavujícím.




