
Muzeum Keltů v Dobšicích slaví 10. narozeniny 

Na dobšickou pouť v červnu roku 2008 bylo slavnostně otevřeno Muzeum Keltů v Dobšicích 
podporované tehdejšími zastupiteli obce. S nápadem na vybudování muzea přišel tehdejší 
místostarosta obce Mgr. Oldřich Novotný. Na poli jeho pradědečka prováděl Dr. Jan Hellich, 
zakladatel Polabského muzea v Poděbradech, v letech 1870 a 1899-1927 archeologIcký průzkum, při 
kterém bylo nalezeno 27 keltských laténských hrobů, z nichž byly 4 vybaveny bojovnickou 
výbavou/štíty, meče, kopí, spony). Nálezy byly uloženy v Polabském muzeu v Poděbradech i 
v Národním muzeu v Praze. Součástí muzea je i nedaleký archeoskanzen s polozemnicí a dětským 
hřištěm ve stylu keltského oppida. Na celém katastru obce Dobšice je vedena naučná Dobrodružná 
stezka malého Dobše s dvanácti zastaveními. Pracovní listy s úkoly jsou pro zájemce na webu obce 
Dobšice. 

Po deseti letech existence muzea se rozhodl spolek Dobšané, z.s. toto výročí připomenout. Za 
podpory vedení obce, Středočeského kraje, ale i několika donátorů, Vás chceme pozvat k nám do 
Dobšic a to na sobotu dne 26.5.2018. Od 17 hodin bude zpřístupněno rekonstruované muzeum. To se 
povedlo díky vstřícnosti Polabského muzea v Poděbradech i za asistence Regionálního muzea 
v Kolíně. Patří jim velké poděkování. 

Následně bude zahájen keltský večer, kdy se postupně před Dobšickým šenkem představí místní 
dechovka Cidlinka, Cimbálová muzika Michala Horsáka a třeba nově vzniklý airsoftový tým z Dobšic. 
Po 20 hodině se přesune zábava do sálu, kde se promítne filmová ukázka slavnostního otevření 
muzea z roku 2008. Dále vystoupí TK Kocour Modroočko s keltským předtančením a vrcholem večera 
bude vystoupení keltské kapely Navostro. Večerní zábavu dohraje Tetovanka. Po celou dobu akce 
budou zajištěny před hospůdkou i v ní vepřové dobroty a jiné pochutiny. 

Spolek Dobšané také inicioval vzájemnou propagaci malých muzeí a to v rámci regionu MAS Zálabí. 
Ve spolupráci s MAS Zálabí bude vyroben Roll-up, který bude představen právě v Dobšicích u 
příležitosti oslav muzea. Na něm bude propagováno nejenom Muzeum Keltů v Dobšicích, ale i 
Muzeum rodu Pernerů a Týnce nad Labem, Národopisné muzeum v Žíželicích a Kolínská řepařská 
drážka se svým muzeem, kde jsou i informace o řepařské drážce z Dobšic, lokalita Libněves. Roll-up 
bude putovní a bude v rámci regionu MAS Zálabí prezentován na různých akcích.  

Srdečně Vás všechny zveme k nám do Dobšic na neformální setkání u příležitosti oslav našeho muzea. 
Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané. 


