
Gabriela Demeterová, hvězda 3. tisíciletí
• houslistka, violistka, sólistka světových 

orchestrů;
• první česká finalistka a absolutní vítězka 

Mezinárodní houslové soutěže Yehudi  
Menuhina v Anglii;

• členka umělecké rady Akademie múzických 
umění v Praze;

• držitelka ocenění „Žena roku 2005“  
v soutěži prestižního časopisu  
Prague Leaders Magazine…

Orchestr Bohumíra Hanžlíka

Orchestr s dlouholetou tradicí působící v Čelákovicích od roku 1983.  
K sérii stylově vyhraněných hudebních kompozic přináší i populárnější 
programy z oblasti filmové a muzikálové. Každoročně, kromě další 
koncertní činnosti, účinkuje na tradičních vánočních koncertech v Kul-
turním domě a Městském muzeu v Čelákovicích. Dlouholetá činnost 
orchestru je dokumentována na nahrávkách CD. Zakladatelem, 
uměleckým vedoucím a aranžérem všech skladeb je Bohumír Hanžlík.

Program koncertu
Gabriela Demeterová zahraje sólové skladby Niccola Paganiniho, 
Orchestr Bohumíra Hanžlíka filmové, divadelní a muzikálové sklad-
by. Při společném vystoupení zazní např. Světla ramp (Ch. Chaplin), 
Yesterday (J. Lennon, P. McCartney) či Adagio (T. Albinoni).

u příležitosti 
státního svátku  

a udělení  
čestného občanství  

města Čelákovic  
sestrám Věře Gissingové  

a Evě Haymanové  
(obě rozené  

Diamantovy)

Město Čelákovice a RC ROUTA, o.  s . ,  zvou na 

Úterý 28. října 2014 
v 19.00 hodin
Kulturní dům Čelákovice (www.kdcelakovice.cz) 
Vstupné: 150 Kč

Vystoupí: 

houslistka Gabriela Demeterová 
a Orchestr Bohumíra Hanžlíka
Program večera doplní slavnostní vyhlášení  
soutěže „Firma s otevřenou náručí“.

Součástí hlavního programu večera je slavnostní vyhlášení vítězné firmy v soutěži 
„Firma s otevřenou náručí“, kterou pořádá Rodinné centrum ROUTA, o. s., ve spo-
lupráci s městem Čelákovice a firmou FV-Plast, a. s., v rámci projektu „Slaďování 
rodiny a práce – šance pro Čelákovice“ č. CZ.1.04/3.4.04/88.00055 financovaného  
z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.



Vě r a 
G i s s i n g o v á

Věra Gissingová, rozená Diamantová, se narodila 4. července 
1928, navštěvovala obecnou školu v Kostelní ulici. Po svém 

návratu do Československa v roce 1945 pokračovala ve studiu na 
střední škole, v roce 1947 si podala přihlášku na Karlovu univerzitu. 
Přijala však nabídku na zaměstnání překladatelky na ministerstvu 
obrany, kde se stala svědkem převzetí moci komunisty v roce 1948 
a následujících událostí, které ji přiměly v roce 1949 opustit vlast 
a vrátit se do Anglie. Zde se provdala a měla tři děti. Působila jako 
překladatelka a spisovatelka, dnes žije v hrabství Berkshire na západ 
od Londýna. Jejím nejznámějším a nejpoutavějším dílem je knížka 
Perličky dětství prvně vydaná v angličtině roku 1988 (Pearls of Chi-
ldhood, česky 1992), v níž líčí – i na základě deníkových záznamů 
psaných během války – své dětství prožité v Čelákovicích a své dal-
ší osudy. Je autorkou několika dalších dětských knih a spoluautor-
kou knihy Nicholas Winton a zachráněná generace (2002). Mezi její 
překlady do angličtiny patří mj. Pohádky tisíce a jedné noci. To, že 
působení Sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 zachránil 669 
převážně židovských dětí před transportem do koncentračních tábo-
rů z území ohroženého Československa, vešlo v obecnou známost, je 
i zásluha Věry Gissingové. V roce 2013 u příležitosti významného ži-
votního jubilea a z vděčnosti za šíření dobrého jména města Čeláko-
vic po celém světě udělilo Zastupitelstvo města paní Věře Gissingové 
Výroční cenu za rok 2013.

Eva Haymanová, rozená Diamantová, se narodila 1. ledna 1924, 
navštěvovala gymnázium v Brandýse nad Labem, následně 

v Londýně studovala zdravotní školu a pracovala jako ošetřovatelka 
v nemocnici v Poole. Počátkem roku 1946 se vrátila do Českosloven-
ska a byla československou vládou požádána, aby odjela jako ošetřo-
vatelka s dětmi do Anglie na pobyt na zotavenou. Později pracovala 
jako zdravotnice ve Walesu, kde se seznámila se svým manželem. 
Narodily se jim dvě děti a celá rodina se v roce 1957 odstěhovala 
na Nový Zéland. Eva se věnovala překládání a psaní – jejím nejú-
spěšnějším dílem je kniha By the Moon and the Stars založená na 
denících psaných během války, nesoucí své jméno podle slov Eviny 
maminky řečených na rozloučenou: „Ať ty hvězdy v noci a slunce ve 
dne jsou posly našich myšlenek a naší lásky.“ Zpracovala též scénář 
dokumentárního filmu Into the Arms of Strangers: Stories of the Kin-
dertransport. Eva Haymanová zemřela 26. srpna 2013 v Aucklandu 
na Novém Zélandu.

E v a 
H a y m a n o v á

* 4. 7. 1928 * 1. 1. 1924  
† 26. 8. 2013

Dne 27. února 2014 udělilo Zastupitelstvo města Čelákovic dvakrát 
čestné občanství města Čelákovic. Jde o první čestná občanství udělená 
po roce 1989 a poprvé v historii města bylo čestné občanství uděleno 
ženám. Udělením čestného občanství sestrám, rozeným Diamanto-
vým, Zastupitelstvo města vyjádřilo úctu a vděčnost těmto dvěma že-
nám, které se v různých částech světa významným způsobem zaslou-
žily o šíření dobrého jména města Čelákovic a vlastně celé naší vlasti.
Eva a Věra Diamantovy pocházely z rodiny židovských občanů města 
Čelákovic Karla a Irmy Diamantových. Otec byl původním povolá-
ním bankovní úředník, který později získal místo ředitele čelákovické 

pobočky Spojených továren na likéry v Praze (ILKA). Do Čelákovic, 
konkrétně do ulice Sedláčkovy č. p. 109 – dnešní dům U Diamantů – se 
rodina přestěhovala ve druhé polovině roku 1925.
Šťastné dětství obou sester skončilo 29. června 1939, kdy starší Eva 
i mladší Věra odjely jedním z posledních vlaků – Kindertransportů – 
vypraveným sirem Nicholasem Wintonem do Londýna. Se svou rodi-
nou se už nikdy nesetkaly – rodiče a ostatní příbuzní zahynuli pravdě-
podobně v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Po válce se obě sestry 
vrátily do Československa, ale jen na krátkou chvíli – s ohledem na 
zhoršující se politickou situaci se vrátily do Anglie.


