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Rok 2005
Je leden 2006. Čas, který je každoročně naplněn bilancováním roku předešlého
a přípravou, či spíše dolaďováním a plánováním činnosti a rozpočtu na rok stávající,
tedy rok 2006. V minulosti jsem lednový čas neměla ráda. V posledních několika
letech mi přestal vadit. Nebo spíše jsem se naučila jej využívat. Je to čas, kdy se
skutečně zamýšlím nad činností muzea za uplynulý rok, hodnotím, vyhodnocuji
a hledám nové nápady pro rok příští. Dělám to ráda, práce v muzeu je pro mě i po
mnoha letech koníčkem a potěšením. O to větší mám vždy radost, když se muzeu
dobře vede, když může plnit svoji základní funkci, nakupovat a restaurovat sbírky,
když provádí základní vědecký výzkum v oborech zastoupených v muzeu, když ho
návštěvníci vyhledávají, když je o muzeu slyšet a veřejnost má o muzeum zájem.
Opravdovou radost a zároveň hrdost jsem měla, když jsme společně
s Mgr. Zbyňkem Černým přebírali 17. května 2005 druhou cenu v Národní soutěži
muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2004 za výstavní
projekt Sochař a keramik Willi Russ (1888 - 1974). Projekt retrospektivní výstavy
a doprovodný katalog se zaměřil na jednu z nejvýraznějších uměleckých osobností
regionu Chebsko - akademického sochaře a keramika Williho Russe. Tento umělec
zůstával po dlouhá léta odbornou a laickou veřejností opomíjen. Proto bylo cílem
výstavy zhodnotit život a dílo umělce a zároveň prezentovat veřejnosti ucelenou
sbírku Russových uměleckých děl ze sbírek našeho krajského muzea. Výstava se
setkala s velkým ohlasem i na německé straně. 13. července 2005 byla převzata
a otevřena v Muzeu Chebska v Marktredwitz, kde byla s velkým úspěchem ukončena
počátkem listopadu 2005. Tuto výstavu v Marktredwitz navštívilo báječných 5000
návštěvníků. Celý projekt byl ﬁnancován z programu Phare CCB Evropské unie.

Vyhlášení výsledků Národní
soutěže Gloria musaealis
17. května v Pantheonu
Národního muzea - Mgr.
Zbyněk Černý získal druhé
místo v kategorii Muzejní
výstava roku 2004 za výstavu Sochař a keramik
Willi Russ
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Vyhlášení výsledků Národní soutěže Gloria musaealis 17. května v prostorách Národního muzea
- ředitelka muzea společně s Ing. Jiřím Behenským, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje,
a s kolegou ředitelem Ing. Pavlem Beranem

Dalším velkým úspěchem Krajského muzea Cheb, příspěvkové organizace
(dále jen KMCH) je třetí místo ve veřejné soutěži vyhlášené Ministerstvem kultury
ČR na řešení programových projektů výzkumu a vývoje pro rok 2006. Autorem
projektu je opět Mgr. Zbyněk Černý a jedná se o projekt rozložený na dobu 5 let
Eliáš Dollhopf, barokní malíř západních Čech. V odborném posudku na předložený
projekt hodnotitel posudku píše, že náš projekt splňuje všechna kriteria vědecké
práce. Z 26 přihlášených projektů z celé republiky bylo vybráno pouhých 7 projektů,
kterým MK ČR poskytne ﬁnanční krytí.
Výstava Cheb v době secese byla otevřena 31. ledna 2006 s komentářem
akad. arch. Davida Vávry, autora úspěšného televizního cyklu Šumných měst, který
již o Chebu připravil a ČT odvysílala i samostatný díl Šumné Chebsko. Autorem
a realizátorem projektu byl Mgr. Zbyněk Černý, náš úspěšný nositel grantových
programů.
K výstavě byl vydán katalog, který však není pouhým katalogem k výstavě, ale
velmi zevrubně zpracovává období 19. a 20. století v provinčním městě, jakým Cheb
v té době byl. Nový je zejména představený kontext přijímání či naopak odmítání
nových uměleckých trendů v malém městě.
Jsem přesvědčena, že naše muzeum zde více než dost plní svoji základní
povinnost a poslání zpracovávat dějiny příslušného regionu. V Chebu jde o více
užitečnou a potřebnou práci než kdekoliv jinde, protože v převážné většině dochází
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v obdobných případech bádání k pouhému opisování starších, nepůvodních prací.
Dalším z našich odborníků, kdo podal žádost na MK ČR do grantového
programu je RNDr. Jiří Brabec s tématem: Komplexní revize herbářových položek,
literárních a rukopisných údajů a rozšíření taxonů rodu Gentianella v ČR.
Bohužel, tento unikátní projekt nebyl prozatím uznán vhodným k ﬁnancování.
Krajské muzeum Cheb bylo v rámci celorepublikového státního úkolu
jmenováno Ministerstvem kultury ČR odborným krajským pracovištěm pro
zachování tradiční lidové kultury. PhDr. Iva Votroubková je i stálou členkou Národní
rady pro tradiční lidovou kulturu při MK ČR. Společně s ředitelkou muzea zpracovala
Koncepci a návrh organizace pro zajištění chodu pracoviště. Bohužel tato aktuální
koncepce nebyla zřizovatelem akceptována.
Dalším základním koncepčním dokumentem, který byl v loňském roce
zpracován opět ředitelkou muzea a její zástupkyní, je nová koncepce depozitářů
pro Krajské muzeum Cheb. Muzeum se dlouhodobě potýká s problémem kvalitních
vhodných prostor a vybavením depozitářů dle současných standardních požadavků
na uložení, ochranu a správu sbírek. Proto byl tento základní koncepční dokument
předložen zřizovateli, který se snažil a nadále snaží, společně s vedením muzea,
vytipovat některé objekty v Chebu pro pořízení nových depozitárních prostor pro
Krajské muzeum Cheb. Tento úkol stále trvá a je dlouhodobým prioritním úkolem
vedení muzea nejen pro rok 2006, ale i roky následující. Věřím, že společně se
zřizovatelem Karlovarským krajem a jeho Krajským úřadem najdeme optimální
řešení pro uložení sbírky KMCH.
Na počátku roku byl také aktualizován Plán sbírky KMCH, který úzce
souvisí právě s uložením sbírek. Byly zde zaznamenány i změny, ke kterým došlo
v souvislosti s přestěhováním některých podsbírek, se změnou správců těchto
podsbírek a některými dalšími odbornými zjištěními. V roce 2005 jsme však
realizovali i několik dobrých nákupů do sbírkového fondu. Prioritou v nákupu sbírek
jsou předměty regionálního charakteru a časově zařazené do 20. století. Nákupní
komise se sešla dne 20. prosince 2005 a všechny předložené nákupy schválila.
Soustřeďujeme se cílevědomě právě na 20. století s ohledem na to, že máme již
připravenou základní verzi expozice 20. století, kterou jsme v minulém roce nazvali
pracovně Divné století. V této souvislosti ředitelka muzea zpracovala podklady pro
žádost na Česko - německý fond budoucnosti a do programu INTERREG IIIA.
U Česko - německého fondu budoucnosti jsme s návrhem a obsahem expozice
uspěli a obdrželi na vybudování expozice 300 000 Kč. Na výsledky hodnotící
komise INTERREG IIIA ještě stále čekáme. V případě, že obdržíme ﬁnanční
prostředky i zde, bude nová expozice otevřena v závěru roku 2006. Autorem scénáře
nové expozice je PhDr. Jaromír Boháč ve spolupráci s ředitelkou muzea PhDr. Evou
Dittertovou, PhDr. Ivou Votroubkovou a Mgr. Zbyňkem Černým.
Rok 2005 byl úspěšný i návštěvnicky, ve srovnání s předcházejícím rokem
opět stoupla návštěvnost, a to o celých 5000 návštěvníků. V roce 2004 navštívilo
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muzeum a hrad 52 000 návštěvníků, v loňském roce necelých 57 000 návštěvníků.
V letních měsících jsme pro návštěvníky zavedli tzv. kombinovanou vstupenku
cenově výhodnou pro vstup jak do muzea, tak na hrad. V prezentační činnosti ve
výstavních projektech pokračujeme v programu, který jsme si již dlouhodobě
vytyčili. To znamená každoročně podle ﬁnančních možností připravit minimálně
jednu sbírkovou výstavu z vlastních sbírek s regionálním tématem. Nadále držíme
a rozvíjíme koncepci výstavního programu zpřístupňovat veřejnosti regionální
témata a vědeckým přístupem ke zpracování jednotlivých úseků dějin dokladovat
vyspělost chebského regionu v minulosti i přítomnosti. Naším smyslem a cílem je
dohnat a srovnat krok v badatelských tématech a historiograﬁi Chebska s badateli
zahraničními, zvláště pak německými.
V roce 2005 jsme v tomto směru
připravili a kompletně zpracovali společně
se Státním okresním archivem v Chebu
a Společností Aloise Johna výstavu Alois
John aneb objevování Chebska. Výstava byla
uspořádána ke 145. výročí narození a 70. výročí
úmrtí výrazné postavy chebského kulturního
života. Chceme současným obyvatelům Chebu
a Chebska představovat osobnosti, které
ovlivnily vývoj regionu, a výrazné momenty
v dějinách regionu, které jsou stále ještě díky
jazykové odlišnosti v minulosti často tabu
a často se v těchto případech jedná jen a jen
o předsudky vzniklé v minulosti. To, že lidé,
kteří zde žili do roku 1945, mluvili německy,
ještě neznamená, že budeme ignorovat dějiny
Výstava Alois John (30.3.1860 - 2.8.1935) regionu, ve kterém dnes žijeme. Výstava byla
aneb objevování Chebska, pořádaná ve velmi kladně hodnocena právě návštěvníky,
spolupráci se Společností Aloise Johna kteří se zajímají o dějiny Chebska. Mnohým
a Státním okresním archivem v Chebu
odhalila nové informace a nové poznatky
z kulturních dějin Chebska před druhou světovou válkou.
Další zajímavou výstavou, ovšem zcela tematicky odlišnou, ale opět
regionální, byla výstava Vietnam. Muzeum se rozhodlo představit komunitu,
která se stala již integrální součástí veškerého života v Chebu, ze zcela jiného
úhlu pohledu. Převážná většina obyvatel Chebu vidí ve spoluobčanech vietnamské
národnosti jen obchodníky na tržištích. Proto jsme se rozhodli představit kulturu
Vietnamu, zvyky, svátky a každodenní život vietnamských obyvatel v Chebu.
Výstava byla doprovázena i celou řadou přednášek. K výstavě se nám podařilo
vydat pro základní a střední školy speciální pracovní sešity.
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Výstavní rok jsme začínali premiérovou výstavou Od masopustu
k velikonocům. V den zahájení výstavy jsme společně se Západočeským divadlem
v Chebu uspořádali masopustní průvod a masopustní program v muzeu a na
náměstí v Chebu. Masopust vždy patřil k důležitým obdobím roku jak na venkově,
tak i v našem městě, proto bychom chtěli tento zvyk nejen oživit, ale udělat z něho
opět chebskou tradici. Pracovníci muzea společně s herci divadla se převlékli za
masky, přišly nečekaně i masky z veřejnosti, a to je naším hlavním a milým cílem.
Byla vyhlášena a zároveň vyhodnocena soutěž o nejlepší masku. K dobré pohodě
hrála ašská kapela Kartáč a bylo zajištěno zabijačkové občerstvení. Všichni se dobře
bavili.
Návštěvnicky úspěšné byly dvě přírodovědné výstavy, jejichž kurátorem byl
RNDr. Jiří Brabec, botanik, který v našich podmínkách má na starosti vše, co jen
trochu souvisí s přírodou. Největší návštěvnický ohlas zaznamenala výstava Svět
panenek a medvídků. Zde si přišly na své jak děti, tak jejich rodiče, ale i prarodiče.
Milá výstava byla hojně navštívena a dodala muzejnímu prostředí zcela ojedinělou
atmosféru předvánočního času.
Mimořádný ohlas měla výstava Zmizelé Sudety, při jejímž zakončení jsme
uspořádali Diskusní fórum, kde v panelové diskusi hovořily známé osobnosti
prof. Frank Boldt, PhDr. Jaromír Boháč, Ondřej Matějka, autoři výstavy
a MUDr. Roman Salamanczuk jako předseda Společnosti Aloise Johna. Účast byla
hojná a překvapila i bohatá diskuse. Ukázalo se, že téma předválečných a především
poválečných dějin Chebska je návštěvnicky velmi zajímavé a lákavé. Těší nás, že
již lze diskutovat o problematice odsunu německých obyvatel ze zdejší oblasti,
o příchodu nových obyvatel a vývoji Chebska po druhé světové válce. Proto budeme
v tomto trendu pokračovat i v roce 2006. V srpnu 2006 bychom chtěli představit

Diskuzní fórum: Zmizelé Sudety, pořádané 1. září ve spolupráci se
Společností Aloise Johna a sdružením Antikomplex
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chebské veřejnosti další výstavu z tohoto cyklu Zmizelé Krušnohoří.
Již v roce 2004 jsme úspěšně nastartovali spolupráci se školami v rámci
programu Muzeum a škola. Tato důležitá oblast mimoškolního vzdělávání se
v minulém roce nejen upevnila, ale velmi prohloubila a bylo v ní velmi dobře
pokračováno. Celkově se programů pro školy účastnilo na 4000 žáků a studentů.
Program byl obohacen o dva letní týdenní příměstské tábory, které se setkaly
s příznivým ohlasem jak u dětí, tak i u jejich rodičů. K úspěchu školních programů
velmi přispívá i vydávání pracovních sešitů. Žáci a studenti, když přijdou do muzea,
obdrží pracovní listy a formou doplňování otázek v sešitě a povídání si o výstavě
s Mgr. Denisou Morkesovou se rozhodně nenudí. A navíc si mohou ještě sešit odnést
domů, ukázat rodičům či sourozencům apod.
V předminulém roce jsme vydali pro školní mládež, která přijede na školní
výlet do Chebu, nebo i pro místní školy tzv. Městskou rallye. V loňském roce jsme
ji vydali i v německé verzi tzv. Stadt Rallye.
Protože Cheb je velmi navštěvovaným městem nejen německými turisty, ale
i výpravami žáků a studentů z nedalekých německých měst a městeček, navázali
jsem úzkou spolupráci se školami z Waldsassenu a Tirschenreuthu. Tuto spolupráci
bychom chtěli v následujících letech dále rozšiřovat. V minulosti byl Cheb centrem
kulturního života širokého Chebska, věřím, že se do této pozice opět vrací. V roce
2005 připravil RNDr. Jiří Brabec dlouhodobý cyklus přednášek Z Chebu křížem
krážem, jehož první ročník probíhal v zimních měsících. Vysoká návštěvnost
přednášek tematicky zaměřených na přírodu a cestování byla velkým lákadlem. Po
několika letech byl opět sál Valdštejnské obrazárny zaplněn do posledního místa.
Hojně byly také navštěvovány přednášky podzimního cyklu, jak k tématu Vietnam,
ale především k výstavě Třetí odboj.
Celková návštěvnost muzea se nám, jak jsem uvedla, zvýšila. Dá se tedy říci,
že jsme udrželi ve srovnání s ostatními krajskými muzei opět nejvyšší návštěvnost
muzea v kraji. Nejvíce jsou vždy navštěvovány sobotní muzejní programy. Lidé si
k nám už pravidelně našli cestu, do muzea chodí celé rodiny, předem se objednávají
na vyhlášené programy. Opět tak, jako v předcházejícím roce, vedla - co se týče
návštěvnosti - adventní sobota. Tentokrát přišlo přes dva tisíce návštěvníků, lidé opět
kladně hodnotili soutěž vyhlášenou pro školy Variace na vánoční koledy. Na prvním
místě se umístila 3. základní škola z Chebu a z mateřských škol to byla mateřská
škola Pohádka. Vítězové obdrželi sponzorský dort od INGO Casina z Františkových
Lázní. Celkem se zúčastnilo 6 základních škol a 4 mateřské školy z Chebu.
Opět se konal i oblíbený adventní trh, peklo se cukroví, ředitelka muzea za
celý den upekla 70 štrúdlů jako sladkou odměnu všem věrným návštěvníkům muzea
za celý rok. Při pečení pracovnicím muzea pomáhala Střední integrovaná škola, kde
studenti předváděli pečení vánočního cukroví. Ve Valdštejnské obrazárně se konaly
i dva koncerty s vánoční tematikou.
Osobně mám ráda atmosféru sobotních muzejních programů, zvláště pak,
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když lidé obdivují a kladně hodnotí programy, které pro ně rádi připravujeme. Je to
i příležitost si vyslechnout jejich názory na naši práci pro veřejnost. Znovu a znovu
zde musím opakovat, že právě v těchto dnech se zde lidé setkávají, zvykli se zde
potkávat s přáteli, vědí, že se zde opět potkají s námi.
Je to čas příjemně pohovořit, posedět u občerstvení apod. Muzeum se tak stává
i místem příjemného setkávání, což nás všechny nejen těší, ale i zavazuje. Přestože
při těchto akcích není vybíráno vstupné, jsou tyto akce pro muzeum mimořádným
přínosem. Muzeum často právě v těchto dnech navštěvují lidé, kteří se při této
příležitosti chtějí nejen pobavit a něco se dozvědět, ale i zdarma si prohlédnout
výstavy a stálé expozice. Muzeum se tak stává dostupným všem občanům. Je to
trend světových muzeí a galerií, umožnit všem občanům volný přístup do muzeí
a galerií.
O to více máme snahu lákat do muzea turistickou veřejnost, která si v muzeu
zakoupí veškeré námi nabízené služby, především průvodcování v cizím jazyce,
katalogy a publikace, upomínkové předměty. Bohužel hromadných výprav
organizovaných cestovními kancelářemi ubývá. Výpravy proběhnou městem, zastaví
se před muzeem a do muzea ani nevkročí. Při oslovování především cestovních
kanceláří, které zajišťují pro návštěvníky jejich pobyt v Karlovarském kraji, jsem se
mnohokrát setkala s odmítavým postojem a hlavně s negativním názorem na muzea.
Pro nás to však znamená nepolevovat v propagaci, držet stále dobrou úroveň služeb,
být vstřícní v požadavcích těm, kteří zájem projeví, a připravovat nadále atraktivní
výstavní témata na profesionální úrovni.
Prostě držet a zvyšovat dobrou pověst Krajského muzea v Chebu.
Muzeum se prezentuje i způsobem, který nesouvisí přímo s činností muzea,
přesto jsme rádi, že se u nás celá řada těchto akcí koná. Od loňského roku se stala
Valdštejnská obrazárna obřadní síní Města Cheb, konají se zde svatební obřady,
stejně jako v kapli Chebského hradu. Pravidelně se zde předávají vysvědčení, konají
imatrikulace, lékařské konference a různé přednášky alternativní medicíny. Tyto
„mimomuzejní“ akce navštěvují lidé, kteří by možná ani do muzea nepřišli a při
příležitosti návštěvy své akce si muzeum prohlédnou.
Krajské muzeum udržuje velmi dobré partnerské vztahy s muzei v blízkém
příhraničí. Muzeum Smrčin ve Wunsiedlu a Muzeum Chebska v Marktredwitz jsou
našimi tradičními partnery v přeshraniční spolupráci. V roce 2005 jsme systematicky
spolupracovali s oběma muzei. Muzeum Smrčin bylo partnerem při vydání
publikace Albrecht z Valdštejna a Cheb, dále při tvorbě scénáře nové expozice a na
výstavě Cheb v době secese. Muzeum Chebska v Marktredwitz je naším partnerem
při přípravě projektu Po stopách jednoho šlechtického rodu. To je připravovaná
výstava, jejíž jedna část se bude konat v Chebu na Chebském hradě a v muzeu,
druhá část bude v Muzeu Chebska v Marktredwitz. Výstava je součástí hlavního
kulturního programu přeshraniční Krajinné výstavy Cheb - Marktredwitz. Krajské
muzeum Cheb bylo osloveno pracovištěm bavorských dějin Haus der Bayerischen
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Geschichte ve věci spolupráce na zemské výstavě Bavorsko - Čechy ve Zwieslu
v roce 2007. Za Krajské muzeum Cheb bude spolupracovat s německými kolegy
PhDr. Tomáš Dostál. Ředitelka muzea společně se zástupci Města Cheb jednala
s ředitelkou Českého kulturního centra v Drážďanech Mgr. Hanou Klabanovou
o možnosti prezentace nejen Města Cheb, Krajinné výstavy Cheb - Marktredwitz, ale

Návštěva kolegů z maďarského Egeru a z Teplic 9. září

právě i kulturních projektů chebského muzea.
Prezentace se uskuteční koncem dubna roku
2006.
V ediční sféře jsme jako již po několikáté
vydali Sborník chebského muzea, který
redakčně a organizačně po paní Zdeně Učíkové převzal PhDr. Tomáš Dostál. Společně se
Spolkem přátel starého Chebu jsme k výročí
konce druhé světové války vydali velice
odborníky i laickou veřejností oceněnou publikaci Osvobození Chebu, česko - německou
publikaci Valdštejn a Cheb a samozřejmě
výroční zprávu za předcházející rok.
Publikační činnost časopisecká a ostatní
je uvedena podrobně dále.
Krajské muzeum Cheb je i aktivním
členem Asociace muzeí a galerií České
republiky. Kromě ředitelky, která je II.
místopředsedkyní AMG a členkou komise
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Návštěva hraběnky Valdštejnové
v muzeu 14. října

muzejního managementu, pracuje RNDr. Jiří Brabec jako předseda botanické
komise při AMG ČR. Ředitelka muzea je také vedoucí redakční rady Věstníku
AMG. Členem redakční rady Věstníku AMG je Mgr. Zbyněk Černý a PhDr. Iva
Votroubková aktivně pracuje v etnograﬁcké komisi AMG.
V červenci hostilo KMCH výjezdní zasedání exekutivy AMG ČR. Při této
příležitosti si členové exekutivy prohlédli muzeum a hrad. Druhý den navštívili
zámek Kynžvart a hrad a zámek Bečov. Ředitelka muzea pravidelně zasedá v kulturní
komisi Města Cheb, účastní se pravidelných jednání souvisejících s kulturním
programem ke krajinné výstavě Cheb - Marktredwitz, navštěvuje jednání ke
kulturnímu centru Františkán, kde v poslední době byla v důsledku jiných jednání
mimo Cheb zastoupena PhDr. I. Votroubkovou. V dubnu se zúčastnila dvoudenního
workshopu pořádaného AMG v Boskovicích k projektu Dobrovolníci a muzea. Na
základě nových poznatků a stávající situace zpracovala speciální Dobrovolnický
program pro Krajské muzeum Cheb. Tento projekt s velkým ohlasem prezentovala na
informačním dnu k dobrovolnické práci v muzeích konaném v červnu v Národním
muzeu v Praze. V říjnu se pak konal další workshop na téma Dobrovolníci a muzea
právě v Krajském muzeu Cheb. Ředitelka muzea se jako místopředsedkyně AMG
účastní pravidelně jednání výkonného výboru - exekutivy AMG, dále plenárních
zasedání - senátu a celé řady jednání souvisejících s činností AMG ČR. Na podzim
se jako již mnohokráte v minulosti podílela na přípravě mezinárodního semináře
pracovníků českých, bavorských a saských muzeí konaného tentokrát v Oblastním
muzeu a galerii v České Lípě na téma Muzea a přírodní vědy.
Při různých společenských akcích a příležitostech, vernisážích a akcích v jiných
muzeích tak neformálním způsobem zastupuje, reprezentuje a intenzivně propaguje
Krajské muzeum Cheb.
Krajské muzeum Cheb ředitelka muzea řídí prostřednictvím porad vedení, které
se konají pravidelně dvakrát do měsíce, nebo dle potřeby. Účastní se porad ředitelů
pořádaných odvětvovým odborem a aktivně spolupracuje s odborem a oddělením
pro kulturu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Dlouhodobě se věnuje Koncepci
rozvoje muzea, společně s kolegy z odborného oddělení zpracovala aktualizaci
Koncepce rozvoje Krajského muzea Cheb, věnuje se muzejnímu managementu
a marketingu. Jejím cílem je vstřícné, otevřené muzeum pro všechny, odborná
sbírkotvorná, paměťová instituce s původním regionálním programem na vědecké
úrovni.
V legislativě, která se nás dotýká, došlo ke změně hned na počátku roku
zákonem č. 1/2005 Sb. ze dne 26. prosince 2004, v části 9. par. 23a o vlastnictví
archeologických nálezů. Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje,
nejsou-li vlastnictvím státu nebo obce.
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Ekonomicko - provozní oddělení
Poté, co jsme po celý rok 2004 řešili personální situaci na ekonomickém úseku,
kdy vedoucí úseku Ing. Miroslava Bezchlebová se téměř celoročně ocitla sama bez
personální a mzdové účetní, domnívala jsem se, že nástupem Daniely Boďové
v listopadu 2004 se situace stabilizovala a je konec personálním obtížím. Bohužel
jsem se neradovala dlouho. K 1. lednu 2005 byla provedena organizační změna.
Vedoucí oddělení ekonomicko - provozního Radka Karbánová po dlouhodobé nemoci
požádala o zkrácení pracovního úvazku. Proto muselo dojít k rozdělení oddělení na
dvě menší. Vedoucí ekonomického oddělení se stala Ing. Miroslava Bezchlebová
a vedoucí provozního oddělení Radka Karbánová s pracovním úvazkem pouhé
dva dny v týdnu. Bohužel i přes veškerou toleranci ze strany vedení se nepodařilo
optimalizovat stav na úseku provozu a po vzájemné dohodě odešla Radka Karbánová
z pozice vedoucí provozního oddělení. Na její místo nastoupila 1. května Ing. Zuzana
Zoulová. Pracovní poměr s Radkou Karbánovou byl rozvázán k 31. červenci 2005
tak, aby ještě mohla předat své bohaté a užitečné zkušenosti po desetiletém působení
v muzeu své nástupkyni.
Obdobná situace nastala na ekonomickém oddělení. V měsíci květnu podala
žádost o výpověď z pracovního poměru Ing. Miroslava Bezchlebová. Nastala
nezáviděníhodná situace, kdy na dvou klíčových postech ve vedení muzea došlo
k personální změně. Na základě výběrového řízení nastoupila na místo vedoucí
ekonomického oddělení Jana Kacetlová. Obě pracovnice se snaží proniknout do
svěřených úkolů i agendy. Na provozním úseku je situace již poměrně stabilizovaná.
Ing. Zoulová se rychle zapracovala. Situace na ekonomickém úseku je ve smyslu
zapracování poněkud komplikovanější, paní Jana Kacetlová nikdy v příspěvkové
organizaci nepracovala, stále se seznamuje s novými skutečnostmi, zvláště pak
v oblasti grantových schémat a vyúčtovávání grantových a projektových ﬁnančních
prostředků. Je nutné si uvědomit, že speciﬁka provozu Krajského muzea Cheb,
nejednoduché podmínky a nutnost proniknutí do speciﬁky ekonomiky muzejní
práce vyžadují svůj čas k plnému zapracování a pochopení chodu příspěvkové
organizace.
V roce 2004 byla provedena kontrolním odborem Krajského úřadu Karlovarského
kraje Veřejnoprávní kontrola použití ﬁnančních prostředků v rámci hospodaření
příspěvkové organizace, která mimo jiné zjistila některá pochybení drobnějšího rázu.
Některá šetření a narovnání se táhla až do dubna roku 2005, především v mzdové
oblasti. Všechny tyto problémy se přirozeně projevily v atmosféře muzea.
Věřím, že potíže vzniklé výměnou klíčových pozic ve vedení muzea budou
brzy setřeny a pracovnice ekonomického oddělení ve spolupráci s odborným
oddělením začnou znovu aktivně pracovat, kromě jiného i v oblasti vyhledávání
možností ﬁnancování našich činností z jiných zdrojů odpovídajících speciﬁce naší
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práce a hledání těchto zdrojů. Tyto mimorozpočtové zdroje jsou přirozenou prioritou
ve vyhledávání dotačních titulů MK ČR, Evropské unie a ostatních zdrojů.
Dále tentýž kontrolní odbor prováděl ve dnech 10.6. až 31.12.2005 kontrolu
činností souvisejících s inventurou a inventarizací majetku. Kontrolou nebyly
zjištěny žádné zásadní nedostatky (viz Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly
atd.). Kontrolní skupina ovšem zjistila terminologické pochybení při užívání pojmu
sbírka a podsbírka. Proto byla následně na základě příkazu ředitelky provedena oprava
v zájmu shody vnitřních předpisů Krajského muzea Cheb se stavem skutečným.

Hlavní budova a budova ředitelství čp. 492 a čp. 493
Jedná se o dvě vzájemně propojené budovy.
V hlavní budově jsou
umístěny stálé expozice,
výstavní sál, Valdštejnská
obrazárna a depozitáře.
Ve vedlejší budově jsou
umístěny pracovny, pracoviště ochrany sbírkových
předmětů, kanceláře a také
depozitáře.
V hlavní budově je
umístěn kromě jiného depozitář obrazů. Z programu
Budovy ředitelství a expozic muzea na náměstí Krále Jiřího ISO MK ČR byly zakoupeny
na základě výběrového
z Poděbrad
řízení depozitární skříně
s výsuvnými rošty na ukládání obrazů. Hned na začátku roku 2005, kdy byla expozice
muzea uzavřena pro veřejnost, bylo provedeno na základě statického zjištění
odstranění havarijního stavu stropu ve valdštejnské expozici. Tohoto nelehkého
úkolu se ochotně ujal majitel objektu v koordinaci s provozním oddělením muzea.
Pro všechny řidiče v muzeu byla velkou úlevou i zdánlivě banální úprava
vjezdu do garáže a úprava EZS a dálkového ovládání otevírání vrat u garáže. Bez
této úpravy nebylo možné vlastně do garáže zajet. I přesto je vjezd do garáže velmi
komplikovaný, nelze však provádět žádnou změnu vzhledem k tomu, že garáž je
umístěna v památkově chráněném objektu.
Dalším vylepšením provozu a chodu muzea bylo pořízení generálního klíče
a příslušného bezpečnostního systému. Tím se zase ulevilo mně a těm, kteří jsou
v době služby nuceni řešit mimořádnou situaci v případě ohlášení poplachu či
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jiné nepředvídané situace, neboť jedním klíčem se dostanu téměř do všech prostor
muzea. Další systém je takový, že každý pracovník muzea vlastní klíč s příslušným
systémem oprávnění vstupu dle své pozice a pracovního zařazení.
Na pracovišti ochrany sbírkových předmětů byly provedeny stavební úpravy,
byl zabudován úložný prostor pořízený pro ukládání dřeva a různých jiných materiálů,
zabudováno odsávací zařízení. Do připravených místností byl nastěhován nový
nábytek a zařizovací předměty, které byly zakoupeny již na konci roku 2004. V druhé
polovině roku 2005 byla s konečnou platností dokončena pátá, již poslední etapa
rekonstrukce EZS a pořízení EPS v budově čp. 492. Na konci roku došlo k výměně
přenosových zařízení z důvodu změny přenosové sítě PČR. V obou objektech byly
také prováděny pravidelné revize elektrických rozvodů, tlakových nádob v kotelně
a jiných povinných výkonů.
Majitel objektu Město Cheb se podílelo na ﬁnancování odstranění holubího
trusu a následném opatření na nádvoří v objektu čp. 493. Také z programu ISO MK
ČR byla ﬁnancována a dokončena repase muzejních vitrín, které budou počátkem
roku 2006 nainstalovány do části expozice. Jedná se o nádherné, unikátní staré
muzejní vitríny, které jsou příkladem předválečné muzejní instalace. V mnohých
muzeích byly vyřazeny a vyhozeny. Naše a Západočeské muzeum v Plzni se
může pochlubit právě jejich uchováním, opravou a opětným využitím při instalaci
sbírkových předmětů.
Na budovách jsme několikrát řešili i takové nepředvídanosti a nepříjemnosti,
jako jsou ukradené měděné svody. Byly nahrazeny, bohužel, hnědými plasty. V obou
objektech je prováděna systematicky pravidelná údržba, úklid a péče o celkový
objekt. Obě budovy mají nádherná nádvoří, z toho jedno je využíváno jako
prohlídkový expoziční okruh a v létě se zde konají koncerty, divadelní představení,
vernisáže. Proto je nutné nádvoří udržovat v čistotě a je pravidelně osazováno
v letních měsících květinami. Často je pro návštěvníky odpočinkovým místem.
Druhé nádvoří je veřejnosti nepřístupné, slouží pro pracovníky muzea a je taktéž
udržováno a osazováno květinami.

Špejchar, centrální depozitář
Ani v roce 2005 neproběhla uvažovaná rekonstrukce objektu majitelem objektu
Městem Cheb. Uživatel Krajské muzeum Cheb provádí na budově pouze drobnou
údržbu. Pravidelně je však prováděn úklid vnitřních prostor, měření teplot a vlhkosti,
dále jsou odstraňovány nedostatky vyplývající z kontroly OPZ. Ani tady nás neminula
náhrada ukradených měděných svodů a okapů. I zde také proběhla ﬁnančně náročná
výměna přenosového zařízení z důvodu změny přenosového zařízení PČR. Špejchar
sice zůstává i nadále naším centrálním depozitářem, ale rok od roku je budova ve
stále horším technicko - stavebním stavu, tudíž naprosto nevyhovuje současným
14

požadavkům uložení sbírek, tedy předpokládaným a standardním depozitárním
požadavkům. Proto, jak je výše uvedeno, vedení muzea upozorňuje zřizovatele na
neutěšený stavebně - technický stav budovy a snaží se společně s zřizovatelem tento
problém řešit.

Chebský hrad
Krajské muzeum
Cheb spravuje areál
Chebského hradu, který je majetkem Města
Cheb. Vzhledem k tomu, že Chebský hrad
byl
začleněn
do
celkového pojetí mezinárodní přeshraniční
krajinné
výstavy
Cheb - Marktredwitz
2006, byl rok 2005 Hrad - výkopové práce v rámci stavebních úprav
ve znamení přípravy
objektu především po stránce terénních úprav v souladu se studií ateliéru TŠ Praha.
Všechny zemní práce na hradě byly proto i sledovány archeologem KMCH.
V letních měsících probíhaly v západní části areálu zemní práce, jejichž
cílem byla úprava navážek do podoby, vyčtené z barokního plánu z roku 1749.
Z objektu bylo vysypáno mimo areál na 4000 m3 zeminy. Na základě objednávky
investora a v souladu s regionálním pracovištěm NPÚ Plzeň byl proveden zjišťovací
archeologický výzkum. Ve dvou malých sondách bylo dosaženo sterilního podloží,
přičemž byla ověřena předpokládaná stratigraﬁe nejstarších fází osídlení této části
slovanského hradiště.
Taktéž byla zahájena sanace a rekonstrukce koruny barokních hradeb po celém
obvodu západní části hradního areálu. Souběžně s tím probíhalo odtěžování valu na
jihozápadním ravelinu hradu, přičemž byly sledovány proﬁly návozu. U vstupu do
nárožních strážních věžiček byly odkryty dosud neznámé kamenné schody a podle
nich byla určena původní barokní nivelita okolního terénu. Na vnitřní straně západní
a jižní hradby byla nalezena a odkryta cihlová barokní schodiště, vyrovnávající
téměř třímetrový výškový rozdíl mezi vyhlídkovou plošinou a špicí ravelinu.
V závěru roku byla prováděna investorem strojová úprava terénu a byla
vytvořena přístupová rampa na valy. Nově rekonstruované hradební zdi až po
jejich koruny byly přisypány zeminou, vytěženou na ploše zvětšeného nádvoří.
Bylo rozebráno kamenné ostění na hradní studni a dočasně přemístěno. Trvale byl
přemístěn kamenný portál (KA 53) ze sbírky KMCH k východní hradbě na plochu
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slovanského pohřebiště.
Kromě uvedených činností byla prováděna i drobná údržba. Byla natřena
střecha kaple, po létech dohadů a váhání byly osazeny okapy na kapli, aby z ní mohla
být odváděna dešťová voda, hradby byly také ošetřeny proti prorůstání plevele, byla
z nich odstraněna vzrostlá zeleň, odstraněna byla i stará nefunkční elektroinstalace
a staré osvětlení, oplocení, opravena byla střecha nad kastelárnou. Pouze však
provizorně, protože celou část východního bloku kasemat čeká rekonstrukce na
základě projektu ateliéru TŠ Praha.
Investor zadal celou řadu projektových prací v souladu s obsahem studie
proveditelnosti pořízenou v předcházejícím roce. Jako např. projektovou dokumentaci
na odstranění statické poruchy paláce, dále již tři roky provizorně zakrytých
archeologických nálezů vedle paláce, návrhy na údržbu paláce nebo projekt na řešení
WC v kasematech.
V roce 2006 se bude na hradě konat celá řada kulturních programů, které
přinesou zvýšenou náročnost na naše organizační činnosti. To jsme již pocítili právě
v roce 2005, kdy se pravidelně konaly schůzky kulturní subkomise ke koordinaci
kulturního programu muzea v rámci krajinné výstavy Cheb - Marktredwitz. Těchto
setkání se pravidelně za muzeum účastní ředitelka muzea.

Ostatní provozní záležitosti
Kromě výše uvedených budov má Krajské muzeum Cheb pronajaté prostory
v čp. 501 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, kde se nachází knihovna a přírodovědné
sbírky. Zde je také prováděna běžná údržba a úklid. V čp. 502 ve Špalíčku byly
provedeny úpravy pro nastěhování depozitáře současných dějin a i zde je prováděna
běžná údržba objektu. Každoročně je v muzejních objektech prováděna deratizace
objektů, aktualizace dokumentace PO odborně způsobilou osobou a aktualizace
dokumentace BOZ a roční prověrka PO a BOZ.
Stejně jako každým rokem se uskutečnilo školení PO a BOZ pracovníků,
vedoucích pracovníků a požárních hlídek. Ve všech objektech byly provedeny
pravidelné a plánované revize hydrantů a přenosných hasících přístrojů. U všech
objektů je pracovníky technického úseku provozního oddělení prováděna denní
kontrola všech objektů ve správě KMCH. Závady jsou odstraňovány průběžně.
K jejich povinnostem také patří pravidelná drobná údržba služebního vozidla
a zajišťování jeho servisní prohlídky.

Personálie
Jak už jsem uvedla, i v loňském roce jsme se potýkali s personální obměnou,
a to bohužel na klíčových pozicích vedení muzea. K 31. červenci 2005 odešla
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Radka Karbánová z pozice vedoucí provozu a k 31. červenci 2005 odešla z pozice
vedoucí ekonomického oddělení Ing. Miroslava Bezchlebová. Na místo vedoucí
provozu nastoupila Ing. Zuzana Zoulová a na místo vedoucí ekonomického oddělení
Jana Kacetlová. K 31. březnu 2005 odešla do starobního důchodu dlouholetá
pracovnice odborného oddělení, dokumentátorka Zdeňka Učíková. Na její místo
nastoupil 1. května 2005 Mgr. Tomáš Dostál, který v září téhož roku úspěšně složil
na FF UK na Ústavu světových dějin rigorózní zkoušku. V říjnu začal navštěvovat
kurzy Muzejní propedeutiky pořádané AMG ČR.
Ředitelka muzea v průběhu roku jednala se třemi potenciálními uchazeči
na místo archeologa. Bohužel se jí nepodařilo ani jednoho z nich přesvědčit, aby
přijal místo archeologa - historika středověkých dějin. Problém vytipovat uchazeče
o místo archeologa v chebském muzeu začíná být rok od roku akutnějším problémem
vzhledem k blížícímu se odchodu stávajícího archeologa do starobního důchodu.
Taktéž ředitelka muzea jednala o možném zřízení pracovního místa - v případě
navýšení - pro pracoviště zachování tradiční lidové kultury.
V roce 2006 odejde do starobního důchodu konzervátorka Milena Soukupová.
Ředitelka muzea systematicky jednala se dvěma možnými uchazeči, zde je situace
stále otevřená a reálná. Bohužel, vhodný uchazeč se stále hledá. Během roku jsme
zaměstnávali na nepravidelnou výpomoc paní Vlastu Fialovou jako pokladní. Hradní
pokladní paní Hana Nyklová a pan Josef Králík, paní Martina Zívalová, uklízečka na
Chebském hradě, ti jsou pravidelně zaměstnáváni na dobu určitou po dobu sezónního
otevření Chebského hradu. Při archeologickém výzkumu na Chebském hradě opět
pracovali smluvně studenti.
Průměrná mzda zaměstnanců v Krajském muzeu Cheb činí 15 858 Kč, pro
zajímavost celostátní průměrná mzda v prosinci 2005 byla 18 883 Kč. Počet
zameškaných kalendářních dnů z důvodu nemoci byl 452 dny, z toho 98 zameškaných
dnů je z důvodu pracovních úrazů.

Odchod dlouholeté pracovnice muzea Z. Učíkové do starobního
důchodu - 9. května
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Činnost odborného oddělení

Zde detailně rozepisujeme činnost odborného oddělení, kde je možné vidět
rozmanitost odborné práce v Krajském muzeu Cheb.

1.

Organizační a řídící činnost:

1.1.

Porady vedení: 16
Porady oddělení: 1x týdně

1.2. Personální záležitosti:
1.2.1. K 31. 3. 2005 odešla do starobního důchodu dokumentátorka, paní Zdeňka
Učíková.
S platností od 18. 4. 2005 s ní byla uzavřena smlouva o nepravidelné výpomoci
do 31. 12. 2005.
1.2.2. K 2. 5. 2005 nastoupil do pracovního poměru Mgr. Tomáš Dostál, který
převzal činnosti, které vykonávala Zdeňka Učíková, a od ledna 2006 mu bude
pracovní náplň rozšířena o odborné činnosti zaměřené na vojenské dějiny
regionu. Zároveň převezme do správy podsbírky numizmatiku a zbraně.
1.2.3. Střídání služeb v expozici:
Brabec
1 + 3 dny pohotovost
Dostál
4 dny + 9 dní pohotovost
Morkesová
2 dny
Soukupová E. 4,5 dny
Soukupová M. 4 dny
Plevná Šalátová 3,5 + 12 dní pohotovost
Michaláková
5 dní pohotovost
1.3.

Agenda vedoucího:
- Hodnocení plánu práce odborného oddělení za rok 2004
- Plán práce odborného oddělení na rok 2005
- Finanční požadavky za oddělení na rok 2005 - konkretizace v lednu 2005
- Finanční požadavky odborného oddělení na 2. pololetí 2005
- Nástin plánu odborného oddělení pro rok 2006
- Návrh rozpočtu odborného oddělení na rok 2006
Votroubková

1.4.

Dotazníky a statistiky:
- Roční výkaz o muzeu za rok 2004 pro MK včetně komentáře - dotazník
IPOS
- Statistika návštěvnosti muzejní expozice, hradu a celkově za rok 2004
Votroubková
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1.5.

Centrální sbírková agenda:
- Uzavření přírůstkové knihy za rok 2004, průběžné doplňování přírůstkové
knihy 2005
Vedení knihy zápůjček průběžně
Učíková, Dostál
PC přírůstková kniha - doplňováno průběžně
Dostál, Votroubková
-

Na základě písemného oznámení vypůjčitelům bylo provedeno k 6. 1. 2005
prodloužení dlouhodobých zápůjček platné do 31.12.2005
Votroubková
- Žádosti na MK o povolení vývozu výstav:
Administrativa žádostí, příprava průvodních papírů pro převoz
1. Valdštejnův kůň - povolení k vývozu ev.č. MK 4/2005 z 18.1.2005
- pro Dolnorakouskou zemskou výstavu „Lauter Helden“, pro instalaci
v Heldenbergu/Kleinwetzdorfu v Rakousku (4.5. - 1.11.2005) NEREALIZOVÁNO
2. Zavraždění Valdštejna (inv.č. O 291): povolení k vývozu ev.č. MK 45/2005
z 1.4.2005
- pro Stiftung Klassik und Kunstsammlungen Weimar pro výstavu
„Die Wahrheit hält Gericht. Schillers Helden heute“ v Schiller Museum
Weimar, SRN (9.5. - 10.10.05) - NEREALIZOVÁNO
3. Keramika W. Russe - povolení ev.č. 91/2005 z 6.6.2005
- pro Egerland Museum Marktredwitz, SRN výstava „Willy Russ,
sochař a keramik“ (13.7. - 6.11.2005)
4. Betlém W. Russe - dodatek č. 1 k žádosti ev.č. 91/005 ze 7.10.2005
o prodloužení doby zápůjčky pro KP 31. Vystaveno pro Sudetendeutscheshaus v Mnichově pro výstavu betlémů. Převoz se uskutečnil
po ukončení výstavy W. Russ přímo z Marktredwitz
Votroubková
-

CES:
Hlášení změn evidenčních čísel Sbírky Krajského muzea Cheb. Změny byly
potvrzeny k 3.2.2005 a 19.5.2005. K 28.11.2005 odeslány poslední změny
v CES.
Učíková, Dostál
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1.6.

Schválené a přidělené a v roce 2005 realizované granty na odbornou
a prezentační činnost (podávané 2004):

1.6.1. Phare:
Valdštejn a Cheb, česko - německá publikace
Publikace vydána, prezentována na Knihobraní
Cheb secesní - výstava a katalog
Termín realizace se posouvá do ledna 2006
1.6.2. Město Cheb:
Od masopustu k velikonocům
Knihobraní - 5. ročník minitrhu regionální literatury
Vietnam
Cheb secesní - pracovní listy
Sborník KMCH 2004
Letní prázdninová výtvarná dílna pro děti
1.6.3. MK ČR:
Od masopustu k velikonocům
Digitalizace regionálních periodik
Vietnam
Knihobraní
Vybavení depozitářů - skříně pro obrazy
Výroba dvou replik starých muzejních vitrín
Restaurování oltáře ze Seebergu
Restaurování nástavce sekretáře zdobeného chebskou reliéfní intarzií
1.7.

Granty podávané v roce 2005 na činnost v roce 2006:
Město Cheb:
1. Knihobraní 2006
2. Masopuste, masopuste
3. 2. letní výtvarná dílna pro děti

Michaláková
Votroubková
Morkesová

MK ČR:
1. restaurování (oltářní antependium sv. Alžběty)
(Státní fond kultury ČR)
2. ISO - restaurování: 1. etapa péřových obrázků
3. ISO - restaurování: obrazy z Hřebenů, 1. etapa
4. ISO - vybavení depozitářů - skříně pro dep. soch ve Špejcharu
5. Knihobraní 2006
6. VISK 7 - dokončení digitalizace Kalender für d. E.
7. Eliáš Dollhopf, barokní malíř západních Čech

Černý
Michaláková
Černý
Votroubková
Michaláková
Michaláková
Černý
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Nadace Židovského muzea:
8.
Knihobraní 2006

Michaláková

INTERREG:
9.
Nová část expozice KMCH
10.
Historie jednoho šlechtického rodu - Nothaftové

Dittertová
Černý

Českoněmecký fond budoucnosti:
11.
Nová část expozice KMCH

Dittertová

2.

Sbírkotvorná a dokumentační činnost muzea:

2.1.

Dalekohled Nb 732 - žádost kláštera Teplá o navrácení:
Rada Karlovarského kraje zamítla na svém jednání 24.2.2005 žádost kláštera
premonstrátů v Teplé o navrácení dalekohledu dr. Aloise Davida, kanovníka
v klášteře Teplá, který byl součástí sbírek bývalého klášterního muzea
a jako takový byl předisponován v roce 1960 do muzea v Chebu. Rada
schválila dlouhodobou zápůjčku dalekohledu do expozice klášterního muzea.
K 21.4.2005 byla uzavřena Smlouva o výpůjčce mezi Karlovarským krajem
a Klášterem premonstrátů Teplá. Na základě této smlouvy byla vystavena
Smlouva o výpůjčce mezi Krajským muzeem Cheb a klášterem (č. smlouvy
4/05 z 10.5.2005) s platností do 31.12.2005.
K 11.5.2005 byla podána na MK ČR žádost o opětovné zapsání sbírkového
předmětu do CES Sbírky Krajského muzea Cheb v rámci podsbírky 25 - jiná
- nábytek pod původní inventární číslo Nb 732. Opětovný zápis do CES byl
potvrzen k 19.5.2005.
Votroubková

2.2.

Akvizice:
Správci jednotlivých podsbírek byly zpracovány návrhy akvizice pro
jednotlivé podsbírky.
2.2.1. Terénní sběr a dary:
podsbírka E:
P 03/05 tričko Muzejní noc
vlastní sběr
P 05/05 oblečení
dar
P 06/05 čepice
dar
P 35/05 tričko Knihobraní
vlastní sběr
P 37/05 oděvy a ložní prádlo
odúmrť
Soukupová M.
podsbírka Bo:
Herbářové položky - botanické sběry 2005
Sušení rostlinného materiálu
Zapřírůstkováno jako P 4/05
Brabec
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podsbírka SD:

podsbírka N:
podsbírka K:
podsbírka Na:
podsbírka L:
podsbírka ST:
podsbírka A:
podsbírka KA:

P 09/05 dokumenty - social.
vzdělávání
P 10/05 pohlednice Cheb a ok.
P 11/05 školní omluvenka
P 12/05 Skalná, pohlednice
P 13/05 pohlednice
P 14/05 informační letáky
P 15/05 plán města Cheb/Eger
P 16/05 PF 2005
P 17/05 materiál akce Kýbl
akadem. krve
P 18/05 regionální propag. mat.
P 19/05 propag. mat. ZČD
P 20/05 materiál akce Cheb
P 21/05 materiál akce KK
P 22/05 Agrokombinát Cheb
nabídka výrobků
P 23/05 propag. mat. Společnosti
E. Škody
P 24/05 přehled činnosti
knihoven KK
P 25/05 kalendář akcí Cheb
P 38/05 pozůstalost J. Jonas

dar
vlastní sběr
vlastní sběr
dar
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
dar
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr

vlastní sběr
vlastní sběr
dar
Plevná Šalátová
P 37/05 mince
odúmrť Šebesta
P 37/05 vybavení domácnosti
odúmrť
Bittl
P 37/05 žehlící pomůcka „rukáv“ odúmrť
Votroubková
41/05 hračky
Soukupová M.
P 37/05 modlitební knížka
odúmrť
Michaláková
P 42/05 archeolog. nálezy
vlastní sběr
Šebesta
P 43/05 barokní portál
vlastní sběr
P 44/05 alianční znak,
reliéf sv. J. Nepomucký
vlastní sběr
P 45/05 pomníček
vlastní sběr
Šebesta

2.2.2. Krajské muzeum Cheb převzalo 1.8.2005 od paní Karin Wander, zastupující
pana W. Günthera, z Neubrandenburgu soubor fotograﬁí z pozůstalosti
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architekta Julia E. Jonase.
Soubor byl zapřírůstkován pod číslem P 38/05 a zařazen do podsbírky SD.
Byla vystavena darovací listina.
2.2.3. Nákupy do sbírkového fondu:
podsbírka E:
P 30/05 doplňky do ložnice
P 31/05 oblečení, bytový textil
P 32/05 dámské oblečení
a módní doplňky
podsbírka SD:

P 39/05 pohlednice

podsbírka K:

P 28/05 magnetofon Tesla
P 32/05 vybavení domácnosti

podsbírka G:

P 27/05 rytiny Chebu
P 30/05 barvotisk z ložnice

podsbírka KP:
podsbírka SK:
podsbírka Nb:
podsbírka Ho:

P 29/05 forma na bábovku
P 32/05 skleněný nočník
P 30/05 ložnice a kuchyně
P 31/05 dámské hodinky

podsbírka Na:

P 31/05 vybavení domácnosti
P 32/05 dtto
P 33/05 housle

podsbírka HN:
2.2.4. Vícenálezy:
podsbírka N:
podsbírka K:
podsbírka SD:

P 01/05
P 02/05
P 40/05
P 07/05
P 8/05

roztavené medaile
mincovní razidla
zvon
karetní hra
karetní hra

2.3. Fotodokumentace:
2.3.1. Fotodokumentace města a regionu:
leden: Cheb - zazimování kašen na náměstí
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nákup
nákup
nákup
Soukupová M.
Votroubková
Plevná Šalátová
Votroubková
Dittertová
Bittl
Votroubková
Bittl
Votroubková
Dittertová
Michaláková
Votroubková
Michaláková
Votroubková
Votroubková
Votroubková
Votroubková
Soukupová M.
Votroubková
Votroubková
Klečka
Šebesta
Šebesta
Bittl
Plevná Šalátová
Plevná Šalátová

24.2., 1.3., 12.3. Zima v Aši
Brabec
- prováděna fotodokumentace chebské architektury k projektu Cheb secesní
Černý
- nová výstavba u Kauﬂandu, Rudolﬁnum, rekonstrukce soudu, nová budova
FÚ Hálkova, dům K nemocnici, Wolkerova, Pekařská a Pražská ulice
(výstavba Tesca a u Kauﬂandu), Billa, ulice Na vyhlídce, Břehnická, úpravy
v okolí hradu a v Poohří
- ulice a náměstí: náměstí Krále Jiřího z P., část ulic Valdštejnova, Palackého,
Dukelská a Hálkova, Františkánské nám., 26. dubna, Obrněné brigády,
Pekařská, Pražská, Kasární náměstí, nám. B. Neumanna, roh ulic Komenského
a Májová, Na vyhlídce a Havlíčkova (část ulice), Karlova a Dukelská (část),
Wolkerova, městská tržnice, částečně Májová ulice, část ulice Komenského,
některé domy u Městských sadů, Hradební, Bezručova
Plevná Šalátová
14.2. bagrování základů hotelu na místě Rudolﬁna
30.3. montáž nových schodů v dolní kapli Chebského hradu
Šebesta
Aš, rekonstrukce Hlavní ulice
Dostál
2.3.2. Fotodokumentace událostí a akcí:
25.2. Snowboardisté na chebském náměstí
30.4. Oslavy osvobození v Chebu
15. - 18.6. Chebské dvorky
2.12. Cheb, odhalení Schillerovy pamětní desky

Plevná Šalátová
Plevná Šalátová
Morkesová
Šebesta
Morkesová
Plevná Šalátová
Dostál

Slavnostní odhalení Schillerovy pamětní desky na náměstí v Chebu 2. prosince
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2.3.3. Fotodokumentace výstav a akcí KMCH:
leden: fotodokumentace výstavy „Šťastné a veselé“
a fotodokumentace dětské výstavy „Betlém stokrát jinak“
výstavy 2005: fotodokumentace:
„Mezi Saharou a tropickými pralesy...“
„25 let v přírodě a pro přírodu“
„Zmizelé Sudety“
„Vietnam“
„Třetí odboj“
„Svět panenek a medvídků“
- „Betlém 100× jinak“
- přednášky „Z Chebu křížem krážem“
- „Masopust“ 12.2.2005
- „Velikonoce v muzeu“ 19.3.2005
- exkurze k výstavě „25 let v přírodě a pro přírodu“
- „Muzejní noc“ 21.5.2005
- „Knihobraní“ 1.10.2005
- vernisáž výstavy „Vietnam“
- doprovodná přednáška k výstavě „Vietnam“
Brabec
březen: fotodokumentace výstavy Od masopustu k velikonocům
Černý
Plevná Šalátová
18.3.
fotodokumentace vernisáže výstavy
„Mezi Saharou a tropickými pralesy“
22.6.
dokumentace vernisáže výstavy
„Alois John aneb objevování Chebska“
Černý
20.1.
badatelé v knihovně KMCH
24.1.
vitrína Goethe pro gymnázium Cheb
10.2.
instalace výstavy „Od masopustu k velikonocům“
12.2.
masopustní průvod
19.3.
„Velikonoce v muzeu“
26.6.
vernisáž výstavy A. John
1.9.
Diskusní fórum k výstavě „Zmizelé Sudety“
29.9.
přednáška A. John
1.10.
„Knihobraní“
14.10.
zahájení studia VŠZ v Chebu
17. - 19.10. seminář o dobrovolnictví
21.10.
III. Chebská neurologická konference
29.11.
oceňování nejlepších žáků a studentů Karlovarského kraje
říjen
dokumentace výstavy „Vietnam“
říjen/listopad 5 přednášek k výstavě „Vietnam“
listopad
4 přednášky „Třetí odboj“, archeolog. přednáška
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26.11.
12.2.
28.10.

Advent v muzeu
Masopustní průvod
vernisáž výstavy „Třetí odboj“

2.3.4. Fotodokumentace sbírkového fondu:
- fotodokumentace konzervovaných předmětů
- fotodokumentace v podsbírce hudebních nástrojů

Plevná Šalátová
Šebesta
Dostál
Klečka
Plevná Šalátová
Soukupová E.
Klečka

2.3.5. Fotodokumentace prováděných archeologických výzkumů:
- 18.1.
rekonstrukce plynovodu v Dukelské ulici v Chebu
- 27.6.
letecké snímkování trasy přeložky
silnice I/21 Drmoul - Trstěnice
- 12. - 27.7.
Chebský hrad
- 15. - 21.7.
Cheb, odkrývání štoly pod šancemi
- 1. - 26.8.
odtěžování valu na JZ ravelinu Chebského hradu
- 30.9.
Cheb, Mlýnská ul., vsakovací jímka
- září - prosinec Chebský hrad, práce a archeologické nálezy
v západní části hradu
Prováděna pravidelná fotodokumentace veškerých archeologických prací
Šebesta
2.3.6. Fotodokumentace k odborným úkolům:
- Dokumentace ﬂóry a fauny Karlovarského kraje
(vyšší rostliny, obojživelníci, ptáci)
- chebské keramické talíře pro publikování
- Valdštejnův úmrtní pokoj
- ekonomicko-provozní dokumentace:
okapy KMCH, omítka vstupu KMCH, konzervace
Brabec
2.3.7. Fotodokumentace a audiodokumentace pamětníků:
10 osob

Michaláková
Plevná Šalátová

2.3.8. Další fotodokumentační práce:
- 17.5.
Vyhlašování soutěže Gloria musaealis v Národním muzeu v Praze
- 18.5.
fotodokumentace přírodovědné expozice ve VČM Pardubice
- exkurze klášter Osek a muzeum Teplice 13.6.
Brabec
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2.4. Videodokumentace:
2.4.1. Události a akce:
Akce kolem oslav osvobození Chebu
2.4.2. Kontrolní přehrávky videozáznamů, evidence, popis, přetáčení

Bittl

Dokumentace pamětníků - Tuřany, 14. července

3.

Správa a ochrana sbírek:

3.1. Evidence sbírek:
3.1.1. Sbírkový fond:
Evidence prováděna v 1. a 2. stupni.
současné dějiny: SD 6779 - 7309 tj. 531 inv.č. tj. 802 ks
numismatika:
N 14310 - 14369 tj. 60 inv.č. tj. 80 ks
textil:
E 4173 - 4280 tj. 110 inv.č. tj. 117 ks
lout., mod., hračky: L 292 - 295 tj. 4 inv.č. tj. 4 ks
hodiny:
Ho 145 tj. 1 inv.č. tj. 1 ks
kovy:
K 1807 - 1816 tj. 10 inv.č. tj. 10 ks
graﬁka:
G 2327 - 2329 tj. 3 inv.č. tj. 3 ks
keramika:
KP 2300 tj. 1 inv.č. tj. 1 ks
nábytek:
Nb 837 - 856 tj. 20 inv.č. tj. 20 ks
hosp. nářadí:
Na 883 - 889 tj. 7 inv.č. tj. 7 ks
sklo:
SK 433 tj. 1 inv.č. tj. 1 ks
hudební nástr.:
HN 274 tj. 1 inv.č. tj. 1 ks
staré tisky:
ST 220 tj. 1 inv.č. tj. 1 ks
archeologie:
A 6564 - 6619 tj. 56 inv.č. tj. 56 ks
kamenné artef.:
KA 53 - 55 tj. 3 inv.č. tj. 3 ks
botanika:
Bo 1373 - 1587 tj. 214 inv.č.
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Plevná Šalátová
Šebesta
Soukupová M.
Soukupová M.
Soukupová M.
Bittl
Michaláková
Votroubková
Votroubková
Votroubková
Votroubková
Klečka
Michaláková
Šebesta
Šebesta
Brabec

3.1.2. Nesbírkový fond:
negativy: N 10 227 - 10 415 tj. 189 inv.č. tj. 1 406 ks
Stahování fotograﬁí z digitální fotodokumentace, jejich třídění
a systematizace
Plevná Šalátová
3.1.3. Knihovna:
evidence přírůstků: 216 RL
224 SF
katalogizace:
440 ks
rekatalogizace - PC: 216 ks
výpůjční karty:
440 ks

Michaláková

3.2. Správa sbírek:
3.2.1. Počítačová evidence sbírek:
současné dějiny: 970 inv.č.
Plevná Šalátová
numismatika:
700 inv.č.
Šebesta
603 inv.č.
externě - Benešová
botanika:
165 inv.č.
Brabec
zoologie:
350 inv.č.
Brabec
graﬁka:
284 inv.č.
Michaláková
loutky, modely:
271 inv.č.
Soukupová M
textil:
427 inv.č.
Soukupová M.
nábytek:
66 inv.č.
Votroubková
knihovna - rekat.: PC 176 knih
Michaláková
Pro přepis katalogizačních karet numismatiky do PC bylo využito školní
praxe studentky Pardubické univerzity Petry Benešové z Kynšperka n. Ohří.
3.2.2. Agenda správy sbírek:
- vedení agendy centrální evidence sbírek - doplnění knihy zápůjček
dtto - doplnění a uzavření přírůstkové knihy za rok 2004, sumarizace
roku:
56 př.č., tj. 477 kusů přírůstků
dtto - zápis přírůstků za 1. čtvrtletí 2005 (2 přírůstková čísla) Učíková
K 1.5.2005 převzal agendu centrální správy sbírek, tj. vedení
přírůstkové knihy, vedení smluv o výpůjčce a knihy výpůjček,
hlášení změn CES, Mgr. Tomáš Dostál. Provedl doplnění knihy
výpůjček, doplnění přírůstkové knihy, export změn do CESu
k 15.5.2005 a import změn CESu z MK ČR jako aktualizaci
k 30.5.2005.
Za 2. pololetí roku bylo provedeno nahlášení změn do CES k 28.11.,
změny byly potvrzeny MK ČR k 9.12.2005.
Dostál
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- jednotlivými kurátory předloženy plány akvizice ve svěřených
podsbírkách.
- doplnění úvodních zpráv k podsbírkám
3.2.3. Zápůjčky sbírek:
- vrácení vypůjčených předmětů k výstavě Sochař a keramik
Willy Russ do Regionálního muzea v Teplicích (20.4.)
- vrácení a zařazení zápůjčky mincí a archeologických nálezů
z výstavy K. Siegl v SOkA Cheb - 1.4.2005
3.2.4. Knihovna:
- výpůjčky zaměstnanců a badatelů: 1176
- práce v katalozích
- evidence periodik a jejich kompletování pro katalogizaci

kurátoři

Černý
Šebesta

Michaláková

3.2.5. Muzejní archiv:
- zpracování materiálu z činnosti KMCH za rok 2004
- třídění, řazení
- zpracování materiálu z pracovní činnosti na úseku dokumentace Učíková
- příprava muzejního archivu na předání novému správci
- pořádání
Učíková
K 1.5.2005 převzal správu muzejního archivu Mgr. Tomáš Dostál.
3.2.6. Práce se sbírkami a dokumentačními fondy:
- třídění materiálu SD, výběr předmětů pro Regiontour, výběr materiálů
k tématu rok 1945 v Chebu
Vyhledávání dokumentace pro potřeby odborných pracovníků muzea a pro
publikační účely (publikace Valdštejn, foto Rolanda do Chorvatska, výstava
Osvobození - Cheb 1945, masopust...), jejich zpětné zařazování po vrácení
Plevná Šalátová
- Výběr sbírkových předmětů pro výstavu Od masopustu k velikonocům:
graﬁka
Michaláková
hudební nástroje
Klečka
textil
Soukupová M.
obrazy
Černý
- Pořizován lokační seznam v depozitáři archeologie.
Zavedena nultá evidence archeologických nálezů.
Šebesta
3.2.7. Přírodovědné sbírky:
- příprava herbářů k preparaci
- tvorba plánu akvizice a struktury přírodovědných podsbírek KMCH
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- tvorba plánu přírodovědných podsbírek KMCH
- tvorba struktury databáze přírodovědných podsbírek vhodná
pro import z exportní tabulky do Paradoxu

Brabec

3.3. Inventarizace a kontroly sbírkového fondu:
3.3.1. Pokračuje revize zoologické podsbírky KMCH včetně přepisu karet do PC.
Část podsbírky prošla inventarizací: inventarizace řádu Coleoptera
a inventarizace obratlovců zapůjčených Měst. muzeu Františkovy Lázně
pro expozici na Soos
Brabec
3.3.2. Inventura v podsbírce sfragistiky: 24. - 26.1.2005
Bittl
Černý
Morkesová
3.3.3. Podsbírka graﬁky - dohledávání po inventuře 2004
Michaláková
3.3.4. Podsbírka současné dějiny - dohledávky po inventuře 2004 Plevná Šalátová
3.3.5. Na základě příkazu ředitelky KMCH č. 10 z 10.6.2005 byla provedena
kontrola dlouhodobě zapůjčených předmětů ze sbírkového fondu KMCH.
V měsících červenci až srpnu byly provedeny kontroly zápůjček pro:
Městské muzeum Aš
Městské muzeum Františkovy Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
Město Cheb - radnice
Galerii výtvarného umění v Chebu
Státní okresní archiv Cheb
Západočeské muzeum v Plzni
Památkový ústav v Plzni - zámek Horšovský Týn, hrad Velhartice,
klášter Kladruby
Muzeum Středního Pootaví ve Strakonicích
Votroubková
Klečka, Soukupová M.,
Černý, Brabec, Šebesta
3.3.6. Podsbírka numismatika: dílčí inventura: N 4001 - 4401
Šebesta
Černý
Votroubková
3.3.7. Z důvodu plánovaného odchodu kurátorky podsbírky textilu,
p. Mileny Soukupové, do důchodu byla zahájena předávací
inventura této podsbírky.
Soukupová M.
Soukupová E.
3.4. Pracoviště ochrany sbírkových předmětů
3.4.1. Pravidelná kontrola depozitárního režimu (měření vlhkosti a teploty)
v depozitářích Špejchar, KMCH a v expozici muzea (2x měsíčně, 1x měsíčně)
zápisy
Soukupová E.
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Průběžně doplňovány konzervační karty a pořizována fotodokumentace
ke konzervovaným předmětům
Soukupová E.+M.
3.4.2. Konzervační zásahy v expozicích KMCH (hlavní expozice, expozice keramiky,
Valdštejnská obrazárna) a na Chebském hradě před zahájením sezóny:
muzejní expozice, expozice keramiky, expozice kamen, archeologická
expozice, kamenné artefakty na hradě, konzervátorské zásahy na 5 ks děl
na Chebském hradě
ošetření exponátů, čištění krycích skel, mytí podlah
Soukupová E.+M.
Klečka
- konzervační zásahy na předmětech v expozici KMCH
z důvodů řemeslnických prací v objektu - foyer expozice
- 2 ks kovových truhel, lavice, stolek
Soukupová E.
3.4.3. Konzervační zásahy pro potřeby výstav:
- očištění a podlepení plánů chebských domů pro připravovanou výstavu
Secese
- konzervační zásahy na sbírkových předmětech pro výstavu Alois John
Soukupová E.
- konzervační zásahy pro výstavu Cheb v době secese
- dtto výstava Svět panenek a medvídků
Soukupová E.+M.
- zkouška konzervačních zásahů na ﬁguríně vojáka
z 1. sv. války - pro uvažovanou expozici
Soukupová M.
3.4.4. Konzervační zásahy ve sbírkách a konzervace přírůstků:
- přírůstky:
očištění rozbitého zvonu z Dvorečku získaného pro sbírky KMCH
pískováním
Soukupová M.
- konzervace přírůstků - P 37/05 mince, vybavení domácnosti
P 30/05 nábytek, vybavení domácnosti
P 32/05 vybavení domácnosti
P 31/05 předměty z domácnosti
P 41/05 panenka a plyšové hračky
celkem cca 35 ks předmětů pro podsbírky, textil, hračky, nábytek, kovy, hosp.
nářadí, keramika
Soukupová E.+M.
- konzervační zásahy ve sbírkách:
obrazy:
10 ks O 1026, 1107, 135,
2 ks obrazů pro expozici KMCH,
O 698, 845, 844, 843, 523
Soukupová E.
1 ks O 766
Soukupová M.
sochy:
1 ks S 83
Soukupová E.
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knihovna:

22 ks z RL lepení a voskování, čištění bloku
- dokončeno
Soukupová E.
hospodářské nářadí: 11 ks: Na 49, 124, 128, 301,
451, 493, 249, 508, 506, 505, 492
Soukupová E.+M.
nábytek:
47 ks Na 315, 316, 396, 375, 376, 386,
385, 517, 815, 378, 387, 740, 577, 383,
369, 402, 556, 400, 372, 404, 399, 377,
751, 754, 397, 762, 797, 808, 798, 401,
747, 746, 811, 415, 380, 805, 414, 527,
803, 526, 433, 413, 406 - 410
Soukupová E.+M.
textil:
15 ks E 2591, 2597, 2584, 3743, 3667,
3680, 3681, 3712, 3735, 3751, 3812, 3807,
3699, 3673, 3700, 2535 (čepce, amulety,
křestní polštářky)
Soukupová M.
kovy:
2 ks K 60, K 90
Soukupová E.
18 ks K 807, 494, 399, 383, 361, 92, 385.
179, 376, 400, 371, 469, 487, 304, 1647,
80, 110, 542, 1690, 1648
Soukupová M.
sklo:
1 ks Sk 81
KP 2 ks KP 1543, 974
Soukupová M.
- po vybavení depozitáře obrazů a soch v hlavní budově KMCH novým
regálových systémem bylo provedeno očištění 127 ks obrazů a 20 ks soch
před jejich uložením.
Soukupová E.+M.
3.4.5. Konzervace archeologických nálezů:
- Cheb, Šlikova 2004, S 3 - jímka 1: mytí, lepení, doplňování
- Cheb, Dlouhá 2005 - keramika
- Cheb, Kachní ul. 2005 - dokončeno - keramika, mytí lepení, kosti, kůže, sklo
- Cheb, hrad 2005, S1, S2 - mytí a lepení keramiky, kosti - dokončeno
- Cheb, Šlikova ul, 2004, Dlouhá 2005, Kachní 2005 - doplňování nádob
sádrou - rozpracováno
Soukupová E.
- mytí kostí z výzkumu v Kachní ulici v Chebu
- mytí a lepení keramiky z výzkumu Chebský hrad 1997
a Jehlářské nám. 1998
- čištění kamenných stavebních článků na Chebském hradě
Šebesta
- Cheb, Kachní 2005 - části dřeva
Klečka
3.4.6. Konzervace v přírodovědných sbírkách:
- desinsekce vymražováním: Herbarium Teplense XII. až XXI.,
Herbarium Comrad I. až III., staré muzejní herbáře, nové herbáře
- desinsekce entomologických sbírek v depozitáři (Invet)
Brabec
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3.4.7. Truhlářské práce a pomocné práce:
- rámování obrazů pro expozici, rámování zrcadla pro knihovnu, zhotovení
kostry koně pro výstavu Od masopustu k velikonocům, polička do
pokladny muzea, police pro údržbu, opravy pro údržbu
- zajištění v lese pro výstavu 25 let pro přírodu, výroba povalové cesty,
instalace
- zajištění materiálu (sklo) pro výstavu A. John, rámování fotograﬁí
- stojany s popiskami pro Chebský hrad
Klečka
3.5.

Restaurování:
Pro rok 2005 byly získány grant MK ČR ISO pro restaurování:
oltář ze Seebergu dat. 1498 - Nb 109 - archa oltáře
S 859 - plastika Oplakávání Krista
O 344+345 - malované oltářní křídlo
O 346+347 - malované oltářní křídlo
kabinet s chebskou reliéfní intarzií, kol. 1700 - Nb 509
repliky starých muzejních vitrín - fa Navrátil
Pro restaurování bylo vyvěšeno na internetové stránce KMCH poptávkové
řízení
Restaurování bylo zadáno:
oltář ze Seebergu - restaurátor Pavel Blattný
reliéfní intarzie - restaurátor Petr Johanus
vitríny - EXPO Partners Blovice
Votroubková

3.6. Depozitární a úklidové práce:
3.6.1. Úklid hrad: 21. - 23.3. 2005
odborné oddělení, údržba
3.6.2. Úklid Špejcharu - celkový úklid depozitární budovy proběhl 24.6.2005
odborné oddělení, údržba
3.6.3. Úklid a zařazování v depozitáři graﬁky,
vracení knih z příručních knihoven, zařazování
vrácených knih, vyhledávání dle potřeby pro badatele
Michaláková
3.6.4. Výměna nábytku v místnostech pracoviště ochrany sbírek
stěhování - pomocné práce
Soukupová E.+M., Klečka
Úklid pracoviště ochrany sbírek po instalaci nového vybavení
(místnosti č. 121 a 123)
Soukupová E.+M.
3.6.5. Stěhování v depozitáři obrazů, skla, keramiky a porcelánu, zbraní, stěhování
v expozici, dle potřeby stěhování v rámci muzejních prostor - dokončování
zabezpečovacího zařízení
Stěhování pracoviště ochrany sbírek - stavba patra
Brabec, Černý,
Šebesta, Klečka,Votroubková, Soukupová E.+M.
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3.6.6. Stěhování stavebního archivu do depozitáře ve Špalíčku včetně stěhování
regálů
Plevná Šalátová, Brabec,
Černý, Klečka, Votroubková,
Soukupová E.+M., Šebesta
3.6.7. Instalace nových svítidel do hradní kaple - 23.3.
Šebesta
3.6.8. Úklid v kasematech a úklid nářadí po archeologických výzkumech
Pořádání depozitáře archeologie - přerovnání nálezů z hradu podle kampaní
Šebesta
3.6.9. Přírodovědný depozitář a přírodovědné sbírky:
- desinfekce vymražováním: průběžně během roku,
všechny staré sbírky 2x ročně, nové sběry 1x ročně
- desinfekce entomologických sbírek v depozitáři (3x ročně Invet)
- desinfekce vymražováním: zbylé exponáty z výstavy
„25 let v přírodě...“ - 1x po výstavě
Brabec
3.6.10. Úklid kavárny, pastování podlahy v obrazárně - po dokončení zabezpečovacího
zařízení
Soukupová E.+M., Votroubková

4.

Odborná a výzkumná činnost:

4.1. Iva Votroubková:
4.1.1. Výstava „Od masopustu k velikonocům“:
scénáristická příprava, výběr exponátů, instalace výstavy
4.1.2. Plán sbírky KMCH - doplnění a aktualizace k 31.12.2004
4.1.3. Příprava masopustního průvodu - divadlo
4.1.4. Sborník 2004
a) příspěvek Loutky, modely, hračky
b) korektury Sborníku
c) recenzování příspěvků M. Suchomelové, V. Šindeláře
4.1.5. „Velikonoce v muzeu“ - příprava a organizace
4.1.6. Výstava „Alois John“ - přípravné a organizační práce, instalace výstavy
4.1.8. Zpracován návrh organizace a pracovní koncepce pro zajišťování práce
pověřeného pracoviště pro péči o lidovou kulturu v Karlovarském kraji
4.2. Pavel Šebesta:
4.2.1. Archeologický výzkum:
- příprava archeologického výzkumu na Chebském hradě, vlastní výzkum
12. - 27.7.2005
Chebský hrad,
sonda I - 3 x 4 m
sonda II - 1 x 8 m
K 27.7. práce na výzkumu zastaveny
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4.2.2. Záchranné akce:
- příprava, organizace a realizace záchranného archeologického výzkumu
v Kachní ul. 328 v Chebu (4. - 29.4.2005)
- příprava a vedení ZAV v Dlouhé ul. v Chebu (10. - 19.5.2005)
- 26.5. Cheb, Hradní ul.
- 30.5. Cheb, kasematy pod šancemi, střílna
- 23.6. Cheb, Nad řekou - kanál
- 5.8. Kynžvart, zámek, prádelna v tzv. Sládkově domě
- 13., 26., 29., 30.9. Cheb, hrad, dokumentace schodů u nárožních věžiček
na šípovém ravelinu
- 4.10. Cheb, Mlýnská ul., vsakovací jímka 2
- 3. - 5., 10., 11., 13., 21., 25., 27.10. Cheb, hrad, 2 barokní schodiště na
JZ ravelinu, odkrývání zdí nad dvorkem a výpadní brankou
- 1. - 2.11. Cheb, hrad - odkrývání zásypu nad chodbou k výpadní brance
z kasemat
4.2.3. Archeologický dohled:
- 18.1. Cheb, Dukelská ul. - plynovod
- 4.4. Cheb, základy plotu ve dvoře bývalého Gastronomu na venkovním
příkopu
- 4.5. Cheb, Pražská ul. - Tesco
- 4. a 10.5., 16.8. Habartov, NTP
- 3.6. Sokolov, NTP v ul. Pionýrů
- 16.8. dtto, ul. Třebízského a K.H. Máchy
- 14.6. dtto v ul. Jednoty
- 20.6. Úšovice, kostel sv. Antonína
- 20. - 23.6. Cheb, příprava krajinné výstavy v ul. Nad řekou,
výkop vodovodu
- 15. - 21.7. Cheb, odkrývání chodby nad šancemi
- 1. - 26.8. Cheb, hrad, odtěžování valu z JZ ravelinu
- Cheb, hrad, úpravy JZ ravelinu
- 9.8. Cheb, propadlina na Šancích
- 16.8. Cheb, stavba obchodního centra ve Šlikově ul.
- 30.9. Cheb, Mlýnská ul., vsakovací jímka
- 27.9. Mariánské Lázně, kanalizace v ul. Chebská a Hlavní
- Františkovy Lázně, NTP v ul. Česká a ČSA
4.2.4. Terénní výzkum:
- 7.1. Cheb, Kachní ul., pamýžďování parcely
- 23.3. Cheb, hrad - průzkum zásypu klenby JV bastionu
- 2.5. Podhrad, zámek - pozůstatky - využití vypuštění přehrady
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4.2.5. Práce na nálezových zprávách:
- Doplnění ztracených NZ do PC, přepis do formuláře ARÚ AV ČR Praha,
odeslání NZ 2004 do ARÚ AV ČR - 18.3.
- aktualizace SAS pro NPÚ - 10 zpráv - odesláno 28.1.
- Cheb, Kachní ul., základní údaje (2.4.)
- Cheb, Kachní ul. (1.6.)
- Cheb, Hradní ul. (1.6.)
- Cheb, Dukelská ul., NTP (6. - 7.6.) - vyúčtování
- Cheb, Tesco (6.6.) - vyúčtování
- Habartov, NTP Vítězná, Odboje, Slovanská (7.6.) - vyúčtování
- Cheb, Dlouhá ul. 40 (23.6.)
- Chebský hrad (26.8.)
- Chodba pod Šancemi (18.8.)
- NTP Habartov, Gagarinova ul. (19.8.)
- NTP Sokolov (29.9.)
- NTP Františkovy Lázně (22.11.)
- Cheb, Mlýnská ul. (18.11.)
- Chebský hrad (5. - 7.12.)
- přepis NZ do formuláře BZO
4.2.6. Překladové práce:
Informační panel Krajské muzeum Cheb a Chebský hrad pro Infocentrum krajinná výstava, prezentace na poutačích v městském příkopu - český text
k hradu, překlad textu k hradu a KMCH do němčiny
4.2.7. Výstavy:
Studie záchrany Chebského hradu - prezentace ve Wunsiedlu - výběr foto,
příprava textu
4.2.8. Redakční práce:
- korektura článku pro AH 2004
- korektury Sborníku 2004
4.2.9. Publikační práce:
- odborné články:
a) Archeologický výzkum hradní kaple v Chebu. Zpravodaj STOP Praha
b) podklady - výkaz prací na Chebském hradě pro Výroční zprávu
KMCH 2004
c) příspěvky pro BZO Výzkumy v Čechách
korektury příspěvků v BZO
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d) Dějiny Chebského hradu, Štaufská hradní kaple v Chebu.
Archeologický výzkum chebské hradní kaple. In: Zpravodaj STOP 7/2
e) Teorie o vývoji Chebského hradu pro Archeologia historica 2005
f) Teorie o vývoji Chebského hradu pro Archeologia Historica Brno
4.2.10. Sborník 2004:
- Příspěvek Kašny na chebském náměstí
- pro biograﬁckou přílohu - Padesátiletí Mgr. Jiřího Klsáka
Sborník 2005:
Medailon dr. Jaromíra Boháče
Architekt Julius Ernst Jonas
4.2.11. Zpracování Vnitřní směrnice k provádění záchranných archeologických
výzkumů
4.2.12. Historická rešerše stavu Hradní ulice (Amenei Gasse) v SOkA Cheb
4.2.13. Posudek k územnímu řízení přeložky silnice I/21 Drmoul - Trstěnice a II/230
Drmoul - Mar. Lázně Úšovice, vyhodnocení leteckých snímků
4.2.14. Posudek na projekt rekonstrukce kanalizace v Mariánských Lázních (16.2.)
Posudek pro projekt rekonstrukce vnitrobloku B2 - Židovská ul. (15.3.)
4.2.15. Vyjádření k výzkumu Chebského hradu pro město Cheb
Podklady a doplňky projektu vstupní šíje paláce na Chebském hradě
4.2.16. Dotazník pro ARÚ AV ČR Praha
4.4. Jan Bittl:
4.4.1. Internetové stránky www. muzeumcheb.cz a www.chebskyhrad.cz:
- pravidelná aktualizace - design a rozvrh jednotlivých stránek, konverze
textových podkladů, skenování graﬁky, úprava graﬁckých souborů pro
www, hypertextové odkazy a propojení jednotlivých stránek a rámců
- dle potřeby ladění internetových stránek - aktualizace portálů, optimalizace
HTML kódů, počítadla atd.
4.4.2. Instalace a reinstalace počítačů:
- reinstalace počítače propagace
- dtto správce sítě, následně příprava a instalace nového počítače správce sítě
- reinstalace počítače ředitelna
- instalace nového počítače - historik včetně instalace programového vybavení
- reinstalace proxy serveru v souvislosti s výměnou základní desky, obnova
poškozených dat
4.4.3. Příprava počítače na hrad před zahájením sezóny
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4.4.4. Opravy počítačů:
- výměna a nastavení tiskárny v pokladně muzea
- oprava počítače - botanik v souvislosti s výměnou zdroje a rozšíření operační
paměti
- výměna pevného disku na počítači - záložní server v souvislosti se zřízením
záložního prostoru pro digitální fotodokumentaci
- výměna poškozené kabeláže - switch - server
4.4.5. Nové nákupy pro počítačovou síť:
- nákup a instalace nových tiskáren: propagace, vedoucí odb.odd., archeolog
a nákup a instalace nové barevné tiskárny
- výběr monitoru a komponentů pro nákup nového PC pro počítač historik
a počítač ekonomické odd.
4.4.6. Antivirový štít a očista napadených souborů a počítačů:
- pravidelná antivirová očista napadených počítačů a dat, odstraňování virů
a obnova poškozených oblastí systému na postižených počítačích
- testování různých verzí programů na ochranu a optimalizaci instalovaných
systémů
4.4.7. Úprava databázového systému Agenda KMCH (Paradox)
4.4.8. Správa počítačové sítě KMCH:
- úprava dopisního formuláře KMCH pro nové tiskárny - změna rozvržení,
aktualizace na stanicích s tiskárnami HP 1300
- testování různých verzí programů na ochranu a optimalizaci instalovaných
systémů (spyware, malware, trojské koně... Optimální nastavení Windows,
správa registrů, defragmentace... Zálohování, obnova poškozených dat,
konverze mezi formáty...)
- pravidelné odstraňování spyware na všech stanicích připojených k Internetu,
nasazení nového antispamového softwaru
- pravidelná denní kontrola odchozí a příchozí emailové pošty KMCH redistribuce neadresované pošty
- pravidelné zálohování všech pracovních souborů (PARADOX, WORD),
pravidelné zálohování dat a systému na počítači účtárna,vytvoření zvláštní
zálohovací struktury pro data z počítačů na EPO (mimo ostatní zálohovací
strukturu muzea)
- reinstalace zastaralých verzí softwaru na některých stanicích
- nastavení systému výstupů na počítači účtárna
(MS Ofﬁce, Adobe Reader, Ad-Adware, SpyBoot, CClener...)
- testování nasazení nových verzí graﬁckého softwaru
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- hledání možnosti opravy poškozeného scanneru a tiskárny: v konečné fázi
zastaveno - oprava dražší než nákup nového přístroje
- připojení a zprovoznění datového promítacího zařízení k notebooku
- optimalizace mailové databáze na počítači sekretariát
- ostatní:
test využívání vhodných programů pro správu a úpravy digitálních fotograﬁí
nastavování proxi serveru v souvislosti s laděním nového připojení na internet
(propustnost dat, rychlost)
studium nových možností pokročilých systémů (WinXPSP2) a využitelných
programů (graﬁka, správa, ochrany atd.)
sledování vývojových trendů v počítačové technice a komunikačních
technologií
kopírování poškozených dat z video CD - „60 let od osvobození Chebu“
obnova poškozených dat ze záloh - Paradox
4.4.9. Odborná spolupráce s ostatními pracovníky KMCH:
- připojení a zprovoznění promítacího zařízení, spolupráce při nastavení
dataprojektoru
- odborná spolupráce s pracovníky muzea při práci na počítačích
- řešení hardwarových a softwarových problémů na jednotlivých stanicích
- spolupráce při tvorbě graﬁckých dokumentů KMCH
4.4.10. Příprava a zpracování DVD projektu Od masopustu k velikonocům
- zpracování CD k témuž projektu
- příprava a vypálení CD z Knihobraní 2005
4.4.11. Scanování a úprava fotograﬁí - dokumentů:
- z akcí muzea
pro internetové stránky
dokumenty pro odborné pracovníky muzea
fotograﬁe pro tisk
- scanování diapozitivů a nestandardních obrazových materiálů pro výstavu
Cheb v době secese (rozšířené technické zpracování - kombinační a speciální
software)
4.4.12. Zpracování soupisu počítačové a audiovizuální techniky v KMCH:
- soupis stávajícího stavu, zhodnocení pro jednotlivá pracoviště
návrh na využití a nákup v budoucích letech - priority, varianty, návrh na
vyřazení
4.4.13. Zprovoznění elektronické verze časopisu „Egerer Jahrbuch“:
- kopírování a oprava poškozených DVD, instalace na určených stanicích
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4.5. Jiří Brabec:
4.5.1. Publikace, rukopisy, konzultace::
- příprava publikace „Rybníček pod Krásňany - další botanická lokalita
v povodí Rokytnice na Ašsku“ do sborníku KMCH 2004
- práce na drobných sděleních do článku „Additamenta...“ pro časopis Zprávy
Čes. Bot. Společ.: „Hadinec J. et Brabec J.: Adenophora liliifolia“,
„Brabec J.: Geranium molle“, „Brabec J.: Centunculus minimus“
- práce na publikaci „Kladenský herbář A. Roubala...“
- úprava po recenzi, první a druhé korektury článku „Současný stav rozšíření
hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica)
v ČR“
Původní publikace:
- Brabec J. (2005): Rybníček pod Krásňany - další botanická lokalita v povodí
Rokytnice na Ašsku. - Sborník Chebského muzea 2004: 173-182.
- Brabec J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého
(Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR. - Zprávy Čes. Bot. Společ.
40: 1-44.
Publikované recenze:
- Brabec J. (2005): Břicháček P. a kol.: Příroda Plzeňského kraje - Zprávy
Čes. Bot. Společ. 40/1: 149-150.
- Brabec J. (2005): Jersáková J. & Kindlmann P.: Zásady péče o orchidejová
stanoviště - Zprávy Čes. Bot. Společ. 40/2: 277-278.
Drobnější sdělení:
- Brabec J. (2005): Centunculus minimus L. - In: Hadinec J., Lustyk P.
et Procházka F. (2005): Additamenta ad ﬂoram Reipublicae Bohemicae. IV.
- Zprávy Čes. Bot. Společ. 40: 101.
- Brabec J. (2005): Geranium molle L. - In: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka
F. (2005): Additamenta ad ﬂoram Reipublicae Bohemicae. IV. - Zprávy
Čes. Bot. Společ. 40: 119.
- Brabec J. & Hadinec J. (2005): Adenophora liliifolia (L.) A. DC. - In:
Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (2005): Additamenta ad ﬂoram
Reipublicae Bohemicae. IV. - Zprávy Čes. Bot. Společ. 40: 80-82.
- Brabec J. (2005): Afrika v Chebu. - Veřejná správa 16 (č. 17/05): 6.
- Brabec J. (2005): Arnika znovu vychází - Zprávy Čes. Bot. Společ. 40: 158.
- Brabec J. (2005): Usnesení botanické komise. - Věstník Asociace muzeí
a galerií České republiky. 2 (2005): 4.
- Brabec J. (2004): Jednání botanické komise. - Věstník Asociace muzeí
a galerií České republiky. 5 (2004): 3.
- práce na publikaci „Kladenský herbář A. Roubala...“
- Tiskové zprávy KMCH:
- přednáškový cyklus „Z Chebu křížem krážem“, přednáška „Turecko...“,
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výstava „Mezi Saharou a tropickými pralesy“ a výstava „25 let v přírodě...“,
přírodovědné exkurze - celkem 8
4.5.2. Recenze a práce na posudcích, zprávách, grantových návrzích apod.:
- recenze rukopisů pro časopis Zprávy České botanické společnosti
- recenze publikace Příroda Plzeňského kraje
- recenze publikace Zásady péče o orchidejová stanoviště
- práce na prezentaci projektu na sledování švihlíku krutiklasu (Spiranthes
spiralis) (ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni)
- 2 vyžádané anonymní posudky 2 projektů pro Grantovou agenturu Univerzity
Karlovy
- recenze článku K. Martínka a E. Martínkové do sborníku KMCH
- příprava přednášky „Turecko - od Dardanel po Eufrat“
- příprava přednášky „Co nevíme o biologii středoevropských hořečků”
- příprava přednášky „Muzeum a botanika - jde to k sobě“
- příprava přednášky „Jak na hořečky?“
- oponentský posudek diplomové práce Tomáše Dostálka (katedra botaniky
PřF UK Praha): „Identiﬁcation of critical life history stages in the life cycle
of endangered species, Dracocephalum austriacum L.“ + hodnotící komise
dipl. práce na PřF UK
- příprava a podání projektu KMCH do výběrového řízení na MK ČR
- revize zprávy ze Setkání Západočeské pobočky ČBS v Českém lese
- monitoring Gentianella praecox subsp. bohemica v ČR v roce 2005
(závěrečná zpráva: Brabec J. (2005): Monitoring hořečku mnohotvarého
českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) v ČR (sezóna 2005) - Ms.,
125 p. depon in: AOPK ČR Praha
- metodika monitoringu Gentianella praecox subsp. bohemica (závěrečná
zpráva: Brabec J. (2005): Gentianella praecox (A. et J. KERNER) E. MAYER
subsp. bohemica (SKALICKÝ) HOLUB - hořeček mnohotvarý český. - In:
Rybka V. [ed.], 2005,
- Metodika monitoringu cévnatých rostlin významných z hlediska legislativy
EU, Ms. [Depon in: MŽP ČR])
- příprava článku „Typické druhy západních Čech“ pro časopis Arnica
- příprava projektu KMCH do grantového řízení MěÚ Cheb
4.5.3. Terénní práce:
a) botanické terénní akce a sběrné cesty v regionu:
- lokality Orchis morio - Těšov, Komorní hůrka, Vladař (údaje viz Arnica 1/05)
- Mokřad pod Barevnou v Podhradí u Aše (ﬂóra a vegetace lokality, postupně
připravováno k publikaci)
- Ztracený rybník, Soos, Děvín (dokumentace, spolu s Mgr. O. Šídou, bot.
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oddělení Národního muzea v Praze)
- Bražec u Karlových Varů (monitoring, dokumentace)
- dokumentace kriticky ohroženého druhu Spergularia salina na
Mariánskolázeňsku, Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku
- terénní práce na projektu Spiranthes spiralis ve spolupráci se Západočeským
muzeem v Plzni (7. - 8. 5. 2005, 2. - 4. 9. 2005)
- sběrná cesta 28. 7. 2005 Vápenka na Kovářské (s RNDr. L. Kirschnerovou,
Botanický ústav AV ČR)
- dokumentace trvalých vegetačních ploch RNDr. J. Kolbeka, DrSc.
(Botanický ústav AV ČR) (léto 2005)
- terénní práce na vlastní PhD
- vedení přírodovědné exkurze na obojživelníky v rámci doprovodného
programu výstavy „25 let v přírodě a pro přírodu“
- monitoring a dokumentace obojživelníků na Chebsku (jaro 2005)
- sledování ptáků (CES) na Františkolázeňsku (29. až 30. 5. 2005, 1. až 2. 5. 2005)
- odchyt myši západoevropské (Mus domesticus) na Ašsku (foto
a dermoplastická preparace pro výstavu) (léto, podzim 2005)
- odchyt drobných savců na dermoplastickou preparaci (pro výstavní účely)
(léto 2005)
b) Exkurze:
- vedení přírodovědné exkurze na obojživelníky a účast na „Vítání ptačího
zpěvu“ v rámci doprovodného programu výstavy „25 let v přírodě...“
- botanická exkurze Západočeské pobočky České botanické společnosti
v Českém lese 17. - 19.6. 2005
4.5.4. Determinace a popis přírodnin, zpracování dokumentace:
a) schedování (lokalizace) a determinace sběrů z Ašska, Chebska, Českého
lesa, Slovenska, Džbánu, Labských pískovců apod.
b) determinace sběrů a herbářových položek z lokalit taxonů rodu Gentianella
(jaro 2005)
c) zpracování determinovaných mechorostů z lokalit taxonů rodu Gentianella
(léto 2005)
d) odběr rostlinných vzorků pro populační biologii a na analýzu DNA pro
Univ.-Prof. Dr. J. Greimlera,(Univerzita Vídeň, Rennweg) (podzim 2005)
e) zpracování monitoringu Gentianella praecox subsp. bohemica (podzim
2005)
f) determinace sběrů Spergularia sp. div. - Karlovarsko, Mariánskolázeňsko,
Chebsko
g) výběr položek rodu Carex z herbáře KMCH na determinaci a revizi
Ing. R. Řepkou, Ph. D. (Brno)
h) přepis dat z projektu Spiranthes spiralis do PC
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4.5.5. Příprava výstav:
- autorská příprava, realizace a likvidace výstavy „25 let v přírodě a pro
přírodu“
- příprava, realizace a likvidace výstavy „Mezi Saharou a tropickými
pralesy“
- přípravné práce kolem budoucí výstavy „Neznámý svět drobných savců“
(autor RNDr. M. Anděra, NM Praha)
- zajištění budoucí výstavy „Výlet do třetihor“ (autor RNDr. B. Ekert)
4.5.6. Námět a spolupráce na scénáři krátkého přírodopisného ﬁlmu „Lužní lesy“
- autorská spolupráce s RNDr. Milanem Dundrem, CSc
Publikování fotograﬁí v publikaci příroda Plzeňského kraje
4.5.7. Organizační zajišťování přednáškového cyklu „Z Chebu křížem krážem“
4.5.8. Sborník Chebského muzea - editorské práce na třech přírodovědných článcích
a jedné recenzi pro Sborník 2004
- 1. a 2. korektura přírodovědných článků
4.5.9. Ostatní práce spojené s odbornou a prezentační prací:
- organizace přírodovědných exkurzí v roce 2005 a příprava na rok 2006
- tvorba e-mailového adresáře zájemců o přírodovědné akce KMCH
- tvorba plakátů a pozvánek na 3 přednášky cyklu „Z Chebu křížem krážem“
a organizace jejich distribuce
- námět a dohled nad realizací plakátů a pozvánek na výstavy „Mezi Saharou
a tropickými pralesy. Lidé z pohoří Mandara.“ a „25 let v přírodě a pro
přírodu“
- editorské práce na třech přírodovědných článcích a jedné recenzi do sborníku
KMCH - dohromady
- 1. a 2. korektura tří přírodovědných článků a 1 přírodovědné recenze do
sborníku KMCH
- příprava terénních prací (např. projektu Spiranthes spiralis ve spolupráci se
Západočeským muzeem v Plzni; vlastní PhD práce apod.)
- tiskové zprávy KMCH - celkem 9 (2x před. cyklus, 3x přednáška, 2x výstava
„Mezi Saharou...“, 2x výstava „25 let v přírodě a pro přírodu“, 2x
přírodovědné exkurze)
- výběr fotograﬁí z Národního parku Pico del Teide pro publikaci dr.
M. Anděry
- organizace monitoringu Gentianella bohemica v ČR v roce 2005
- výběr foto pro PSCI Chvalšiny a Pastviště u Fínů
- shánění článků a zajišťování recenzí do sborníku KMCH 2006
- výběr foto pro naučnou stezku Gymnázia Cheb
- školení k naučné stezce Gymnázia Cheb
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- distribuce separátů
- doplňky pro fytokartograﬁcké syntézy vybraných druhů pro Západní Čechy
(pro BÚ AV ČR koordinuje pro naši oblast J. Nesvadbová, Západočeské
muzeum v Plzni)
4.5.10. Předloženy připomínky ke Strategii rozvoje KMCH
4.6. Zbyněk Černý:
4.6.1. Willi Russ:
Příprava realizace výstavy Sochař a keramik Willi Russ (1888 - 1974)
v Egerland Museu v Marktredwitz - ﬁnanční plán, obměna výstavních
textů, graﬁcké úpravy a vytištění nových posterů, překlad pracovních listů,
zajištění graﬁcké úpravy, korektury, zajištění tisku, výběr doplňujících
exponátů pro rozšíření výstavy, balení a příprava výstavy pro transport,
příprava podkladů pro žádost o vývoz výstavy na MK ČR, spolupráce
na zpracování osobní pozůstalosti W. Russe v Egerland Museu - datace
a deskripce sbírky fotograﬁí
4.6.2. Dějiny města Skalná:
Práce na příspěvku pro publikaci - zpracování období 17. a 18. století.
Studium archivních materiálů - SOkA Cheb: rod Trauttenbergů a skalenská
fara; práce na rukopisu - dokončeno v rozsahu cca 40 normostran,
předložení rukopisu zadavateli
4.6.3. Cheb v době secesní:
1. Rešerše archivních pramenů k projektu
2. Vyhodnocení pramenů projektu
3. Vypracování rukopisu katalogu
4. Zpracování obrazových příloh k výstavě
5. Vypracování scénáře k výstavě
6. Zpracování textu a obrazových příloh k výstavním posterům výše
zmíněného projektu
7. Fotograﬁcká dokumentace chebské architektury k projektu
8. Transport secesního nábytku k výstavě
4.6.4. Nothaftové - chebský ministeriální rod:
- příprava projektu výstavy připravované ve spolupráci se SOkA Cheb
(koordinátor Karel Halla) a Egerland Museem Marktredwitz pro rok 2006
v rámci Krajinné výstavy Cheb - Marktredwitz
- Vypracování a podání grantové žádosti k Dispozičnímu fondu Interreg
2005 na výstavu Po stopách jednoho šlechtického rodu - Notthaffti
v Euregio Egrensis / Auf den Spuren eines Adelsgeschlechts - Die Notthaffte
in der Euregio Egrensis
4.6.5. Sborník Chebského muzea 2004:
Článek „Soupis prací akademického sochaře Williho Russe (1888 - 1974)
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4.6.6.
4.6.7.
4.6.8.
4.6.9.
4.6.10.
4.6.11.

na území České republiky“
Odborná konzultace a popis záběrů nově objeveného dokumentačního
ﬁlmu věnovaného poválečné rekonstrukci Chebu (Národní ﬁlmový archiv
Praha)
Odborné zhodnocení starého rukopisu z roku 1710 k chebským zdrojům
(L. Korseltová)
Dodání podkladů pro chystanou edici prof. Istvána Monika a Ediny
Zvara „Franciscan book inventories until 1750“ (františkánské inventáře
a instrukce k vedení knihoven)
Vypracování a podání žádosti k vědecko-dokumentárnímu grantu Eliáš
Dollhopf (1703 - 1773) - barokní malíř západních Čech na MK ČR (19.7.
2005)
Vypracování a podání grantové žádosti k Státnímu fondu kultury MK
České republiky na restaurování barokního oltářního antependia sv.
Alžběty z kostela sv. Mikuláše v Chebu (25. října 2006)
Grant na restaurování ISO - Cyklus 8 olejomaleb za zámku Hřebeny

4.7. Tomáš Dostál:
4.7.1.
Seznamování se s prací na úseku dokumentace, seznámení s chodem muzejní
agendy (Cesík, Paradox, archiv...), zaměření se na studium regionálních
dějin
- seznamování s terénem - spoluúčast na fotodokumentaci stavebních
proměn v Chebu společně s dokumentátorkou
- předložen plán dlouhodobé odborné činnosti
4.7.2. Literární společnost Adalberta Stiftera v Chebu:
- studium archivního materiálu - SOkA Cheb, zpracování její historie
a činnosti, vyhledávání publikací vydaných Společností ve fondech NK
ČR
4.7.3. 1. světová válka a poválečné období - Chebsko:
- heuristika - Egerer Jahrbuch
4.7.4. Publikační práce:
- Rakousko - francouzská válka 1809. Část I. - Protivníci, in: Historický
obzor 16, 2005, č. 7 - 8.
Rakousko - francouzská válka 1809. Část II. - Konfrontace, in: Historický
obzor 16, 2005, č. 9 - 10.
- recenze publikace J. Chmelíková: Osvobození/Liberation Cheb 1945
- recenze na Sborník Chebského muzea 2004 do Českého časopisu historického, Archivního časopisu, Sborníku archivních prací
- anotace Sborníku 2004 a Osvobození/Liberation Cheb 1945 pro www.
portalknihy.cz (dr. Vladimír Sůva)
- recenze publikace Albrecht z Valdštejna a Cheb
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4.7.5.

4.7.6.
4.7.6.

4.7.7.
4.7.8.

- Sborník CHM 2005:
Sedmiletá válka na Chebsku. Střetnutí u Nebes a Žďáru
Spolek „Literární společnost Adalberta Stiftera v Chebu“
Scénáře a autorství výstav PhDr. Jaromíra Boháče
Redakce Sborníku chebského muzea:
- korespondence s autory - nabídka publikační činnosti, průzkum odborných periodik - vyhledávání potenciálních autorů
- přepis článku K. Haubertové: „Loketsko v ortelních manuálech apelačního soudu v letech 1548 - 1740. K zániku chebské oblasti městského
práva po roce 1548“
- kontrola článků: M. Hlinomaz: „Sochařská sbírka v tepelském klášteře“,
Jaroslav Vít: „Výrobci přízí na Chebsku a Ašsku“
Správa agendy CES:
- kontrola číselných řad jednotlivých podsbírek, průběžné doplňování
údajů, export změn do CESu
Překladové práce:
- překlad tiskové zprávy k výstavě Alois John aneb objevování Chebska
do NJ
- překlad textu ocenění výstavy W. Russ v soutěži Gloria musaealis 2004
do NJ
- překlad dopisu do NJ pro Gesellschaft für stauﬁsche Geschichte
- překlad doporučujícího dopisu do NJ pro P. Tybitanzla ke genealogii
šlechtických rodů
V září úspěšně složena na Ústavu světových dějin FF UK rigorózní zkouška
V říjnu zahájeno studium muzejní propedeutiky při AMG v Praze
Účast na 23. Egerer Gespräche - Dům Balthasara Neumanna v Chebu 26.10.

4.8. Irena Michaláková:
4.8.1. Dokumentace osobností:
Příprava natáčení pamětnických rozhovorů - vyhledávání, kontakty, natáčení
10 pamětnických souborů
4.8.2. Knihobraní - knižní minitrh:
Příprava programové náplně, organizační zajištění, realizace 1.10.
4.8.3. Analytický rozpis regionálních článků v časopisech - 58 článků
Bibliograﬁe muzejních článků 2004 - 2005 v regionálním tisku - průběžně
4.8.4. Bibliograﬁe pro Sborník 2004 - Výběrová bibliograﬁe monograﬁí, periodik,
článků a statí k tématu „Osvobození Chebu 1945“: práce na rukopisu,
odevzdání rukopisu
- Bibliograﬁe pro Sborník 2005 - roky 1949 - 1950
- bibliograﬁe - J. Boháč
4.8.5. Bibliograﬁe diplomových prací III - práce na rukopisu
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4.8.6. Digitalizace periodik - Kalender für das Egerland - kompletace pro digitalizaci
z fondu KMCH, SOkA Cheb, organizační záležitosti, předání
4.8.7. Vietnam:
Příprava a realizace výstavního a programového projektu v odborné spolupráci
s dr. Zlatou Černou a orientalisty: výstava, cyklus 5 doprovodných
přednášek
4.8.8. Svět panenek:
Přípravné práce, organizační záležitosti a instalace výstavy ve spolupráci
s Clubem panenky ČR.
4.8.9. Zpracováno 5 grantů pro rok 2006
4.9. Markéta Plevná Šalátová:
4.9.1. Publikace Dějiny Skalné:
Heuristika - 19. a 20. století - SOkA Cheb, práce na rukopisu, konzultace
se zadavatelem (MěÚ Skalná) a se spoluautory, předání celého rukopisu,
práce na přílohách
4.9.2. Menšinové školství na Chebsku:
Heuristika - SOkA Cheb, pro článek do Sborníku CHM 2005
4.9.3. Korektura Výroční zprávy KMCH 2004
Korektury Sborníku 2004
4.9.4. Digitální fotodokumentace KMCH:
Stahování fotograﬁí, jejich třídění a systematizace
4.9.5. Aktualizace plánů v rámci strategie KMCH, plány 2006
4.9.6. Vyhledávání dokumentačních materiálů pro potřeby pracovníků KMCH,
jejich zpětná archivace
4.9.7. Dokumentace pamětníků:
audio a fotodokumentace, rozhovory, skenování materiálů - 10 pamětnických
souborů
4.10. Denisa Morkesová
4.10.1. Vytvoření pracovních listů
- pro výstavu Od masopustu k velikonocům pro 2. stupeň základních škol
- Muzejní rallye
- Mezi Saharou a tropickými pralesy
- 25 let v přírodě, 25 let pro přírodu
- Vietnam I, II
4.10.2. Vytvoření programů
- k výstavě Od masopustu k velikonocům: pro 1. stupeň ZŠ
- Setkání s Aloisem Johnem
- Seznamujeme se s muzeem - Chebský hrad
- program k výstavě Osvobození, Cheb 1945
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4.10.6.

- Hra o poklad - program v rámci MDD
- Tajuplné příběhy města Chebu (pověsti)
Letní příměstský tábor v muzeu:
- programová náplň tábora, příprava, vedení tábora
Programové zajištění divadelního představení pro děti - pohádka Legenda
bez slunce, Dárek a Pohádka pro myšky
Vytvoření nabídky muzejních programů pro rok 2005 - distribuce nabídek,
osobní kontakty
Studium muzejní pedagogiky v Praze

5.

Prezentační činnost:

4.10.3.
4.10.4.
4.10.5.

5.1.

Expozice, hrad:
- expozice otevřena od 12.2.2005
- Chebský hrad otevřen od 26.3.2005 do 6.11.2005

5.2. Návštěvnost Krajského muzea Cheb za rok 2005
5.2.1. CHEBSKÝ HRAD:
Návštěvnost Chebského hradu je dána součtem
1. statistiky pokladny hradu
2. návštěvníky nepodchycenými ve statistice pokladny:
a) návštěvníci na akcích s volným vstupným
b) návštěvníci s kombi vstupenkou zakoupenou v pokladně muzea
5.2.1.1.
CHEBSKÝ HRAD: Statistika pokladny
Dospělí

důchodci

děti

volný vstup

celkem

Češi
Cizinci

6 581
6 543

2 087
-

3 609
1 353

1 464
-

13 741
7 896

Celkem

13 124

2 087

4 962

1 464

21 637

Ve statistice pokladny zahrnuti neplatící návštěvníci při Zahajování turistické sezóny
v Chebu a Bambiriády 28.5.
5.2.1.2. Návštěvníci nepodchycení ve statistice pokladny:
1. Návštěvnost na akcích s volným vstupným
(viz. 5.5. - Ostatní kulturní akce):
4 400 osob
2. Návštěvníci s kombi vstupenkou zakoupenou v pokladně muzea:
996 osob
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Návštěvnost hradu včetně neplatících návštěvníků nepodchycených ve statistice
pokladny a včetně majitelů kombi vstupenky zakoupené v pokladně muzea:
21 637 + 4 400 + 996

celkem:

27 033

návštěvníků

5.2.2. MUZEUM - EXPOZICE:
Návštěvnost muzea - expozice je dána součtem
1. statistiky pokladny expozice muzea
2. návštěvníky nepodchycenými ve statistice pokladny:
a) návštěvníci na akcích s volným vstupným
b) návštěvníci programů pro školy (za poplatek)
c) návštěvníci s kombi vstupenkou zakoupenou v pokladně hradu
d) účastníky přednášek pro veřejnost (viz. 5.4.)
e) účastníky odborných průvodcovských akcí (viz. 5.7.)
5.2.2.1.
EXPOZICE: Statistika pokladny
Dospělí

důchodci

děti

volný vstup

celkem

Češi
Cizinci

2 412
4 245

707
-

1 601
485

4 768
-

9 488
4 730

Celkem

6 657

707

2 086

4 768

14 218

Ve statistice pokladny zahrnuti neplatící návštěvníci při Zahajování turistické sezóny
v Chebu a Bambiriády 28.5. a hlasování do vánoční soutěže.
5.2.2.2. Návštěvníci nepodchycení ve statistice pokladny:
1. Návštěvnost na akcích s volným vstupným
(viz 5.2. výstavní činnost - vernisáže, 5.5. ostatní kulturní akce): 8 759 osob
2. Programy pro školy
3 991 osob
3. Návštěvníci s kombi vstupenkou zakoupenou v pokladně hradu:
360 osob
4. Účast na přednáškách pro veřejnost pořádaných v KMCH
(viz. 5.4.):
737 osob
5. Účast na odborných průvodcovských akcích a exkurzích
(viz. 5.4. a 5.7.):
503 osob
6. Prázdninové výtvarné dílny pro děti (viz 5.5.)
40 osob
7. Výtvarná dílna pro děti a rodiče (viz 5.5.)
34 osob
Návštěvnost muzea - expozice včetně neplatících návštěvníků nepodchycených
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ve statistice pokladny, včetně hrazených programů pro školy, návštěvníků
s kombi vstupenkami zakoupenými na hradě, účastníky přednášek, exkurzí
a odborných provádění:
14 218 + 12 750 + 360 + 737 + 503 + 74

celkem: 28 642 návštěvníků

5.3. Výstavní činnost:
5.3.1. Od masopustu k velikonocům:
Autor výstavy:
PhDr. Iva Votroubková
Kurátor výstavy:
PhDr. Iva Votroubková
Výtvarné řešení:
Krajské muzeum Cheb
Otevření výstavy: 12.2.2005
Program:
Masopust s muzeem - masopustní průvod Chebem
Projekt a grant:
Grant MK ČR
Účast na otevření: 250 osob (mimo statistiku pokladny)
Instalace:
Černý, Učíková
Výstava ukončena: 10.4.2005
5.3.2. Mezi Saharou a tropickými pralesy. Lidé pohoří Mandara:
Výstava pořádána ve spolupráci s Národním muzeem v Praze,
Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, Antropologickou laboratoří pro
výzkum populací minulosti CNRS při Univerzitě v Bordeaux a Blatským
muzeem v Soběslavi.
Výstava instalována v části expozice KMCH
Kurátor výstavy:
RNDr. Jiří Brabec
Otevření výstavy: 18.3.2005
Úvodní slovo:
doc.RNDr. Jaroslav Brůžek, PhD., Univerzita Bordeux
Účast na otevření: 84 osob (mimo statistiku pokladny)
Instalace:
Brabec, Učíková, E. Soukupová, M. Soukupová, Klečka
Výstava ukončena: 25.5.2005
5.3.3. 25 let v přírodě a pro přírodu:
Výstava pořádána ve spolupráci se 4. základní organizací Českého svazu
ochránců přírody v Chebu k 25. výročí založení ČSOP a 15. výročí
spolupráce českých a německých ochránců přírody.
Autor výstavy:
RNDr. Eva Martínková, ČSOP Cheb
Kurátor výstavy:
RNDr. Jiří Brabec
Vernisáž:
15.4.2005
Účast na vernisáži: 90 osob (mimo statistiku pokladny)
Výstava ukončena: 5.7.2005
Instalace:
pracovníci KMCH, členové ČSOP
5.3.4. Svět modelů:
Výstava leteckého a vojenského modelářství pořádaná ve spolupráci
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s AVZO Cheb byla připravena členy AVZO v rámci oslav 50. výročí
osvobození Chebu.
Výstava instalována v rámci expozice KMCH
Příprava výstavy: členové AVZO - klub modelářů
Kurátor za KMCH: PhDr. Iva Votroubková
Instalace výstavy: členové klubu modelářů AVZO
Otevření výstavy: 23.4. (bez vernisáže)
Ukončení výstavy: 8.5.2005
5.3.5. Včely - med - perníky:
Prezentace chebské organizace včelařů pořádaná formou krátkodobé
výstavy.
Autor výstavy:
Ing. Evžen Kastl - ČSV Cheb
Kurátor výstavy:
PhDr. Iva Votroubková
Otevření výstavy: 8.7.2005 (bez vernisáže)
Ukončení výstavy: 12.7.2005
Instalace:
členové ČSV Cheb, údržba KMCH
5.3.6. Alois John aneb objevování Chebska:
Výstava připravená ve spolupráci se SOkA Cheb a Společností Aloise
Johna ke 145. výročí narození a 70. výročí úmrtí významné osobnosti
chebského kulturního života.
Autor výstavy:
PhDr. Jaromír Boháč, SOkA Cheb
Scénář:
PhDr. Jaromír Boháč
Kurátor výstavy:
PhDr. Iva Votroubková
Technická realizace:
MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost A. Johna
Instalace:
pracovníci KMCH
Vernisáž:
22.7.2005
Účast na vernisáži:
70 osob (mimo statistiku pokladny)
Ukončení výstavy:
2.10.2005
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Výstava: Alois John (30.3.
1860 - 2.8.1935) aneb objevování Chebska, pořádaná
ve spolupráci se Společností
Aloise Johna a Státním
okresním archivem v Chebu

5.3.7. Zmizelé Sudety:
Putovní výstava instalována ve Valdštejnské obrazárně:
Autoři výstavy:
občanské sdružení Antikomplex
za autory Petr Mikšíček, Ondřej Matějka
Kurátor výstavy:
Mgr. Denisa Morkesová
Instalace:
pracovníci KMCH
Otevření výstavy:
2.8.2005 (bez vernisáže)
Ukončení výstavy:
1.9.2005
5.3.8. Vietnam:
Autor výstavy:
dr. Zlata Černá
Kurátor výstavy:
Irena Michaláková
Instalace:
pracovníci KMCH
Otevření výstavy:
7.10.2005
Návštěvnost - vernisáž: 280 osob (mimo statistiku pokladny)
Ukončení výstavy:
20.11. 2005

Výstava Vietnam
Jeho Excelence, velvyslanec
VSR, p. Bui Khac Buta
při rozhovoru se starostou
města Cheb MUDr. Janem
Svobodou a ředitelkou muzea
PhDr. Evou Dittertovou při
vernisáži 7. října 2005
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Výstava Vietnam: Vystoupení při vernisáži 7. října 2005

5.3.9. Všem, kteří vzdorovali. Třetí odboj:
Putovní výstava Konfederace politických vězňů.
Kurátor výstavy:
Mgr. Denisa Morkesová
Instalace:
pracovníci KMCH
Otevření výstavy:
28.10.2005
Návštěvnost - vernisáž: 60 osob (mimo statistiku pokladny)
Ukončení výstavy:
leden 2006

Vernisáž výstavy Třetí odboj - výstava věnovaná „Všem, kteří vzdorovali“
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5.3.10. Svět panenek a medvídků:
Výstava ve spolupráci s Clubem panenky ČR.
Autoři výstavy:
Romana Mathausová, Alena Zemanová
Kurátor výstavy:
Irena Michaláková
Instalace:
pracovníci KMCH
Otevření výstavy:
26.11.2005
Návštěvnost - vernisáž: 120 osob (mimo statistiku pokladny)
Ukončení výstavy:
leden 2006

Den pro matky s dětmi pořádaný 8. prosince k výstavě Svět medvídků a panenek

Výstavy ze sbírek KMCH v zahraničí:
5.3.11. Jak se dříve hospodařilo:
Výstava probíhá v Muzeu v přírodě v Landwüstu již druhým rokem
Místo konání:
Vogtländisches Freilichmuseum Landwüst
Autor výstavy:
PhDr. Iva Votroubková
Kurátor výstavy:
PhDr. Iva Votroubková/Gabriele Maiwald, ředitelka muzea
Trvání výstavy:
do prosince 2005
5.3.12. Willi Russ:
Výstava otevřena v Egerland Museu v Marktredwitz.
Termín:
13.7. - 8.11. 2005
Návštěvnost:
5000 návštěvníků po dobu trvání výstavy
5.3.13. Reinstalace výstav Maestro Rudolf Serkin a Balthasar Neumann v rámci
expozice.
Pomoc při instalaci výstav realizovaných v roce 2005
Klečka, Soukupová E.+M., Černý, Brabec,
Šebesta, Dostál, Morkesová, Plevná Šalátová
54

Vernisáž výstavy W. Russ v Marktredwitz 13. července

5.4. Publikační činnost:
5.4.1. Sborník 2004:
- redakční rada :
Dittertová, Brabec, Černý, Votroubková
- sborník v distribuci od 21.5. 2004
- vydavatelské smlouvy Učíková
5.4.2. Osvobození - Liberation - Cheb 1945:
Autor:
Jitka Chmelíková
Překlad:
Jaromír Boháč ml.
Redakce:
Iva Votroubková
Graﬁcká úprava:
Graphical Design - Jiřina Illková
Tisk:
Tiskárna Kalous a Skřivan, Plzeň, 2005
Náklad
700 ks
Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Spolkem přátel starého Chebu
a ČR-SOA v Plzni - Státní okresní archiv Cheb
5.4.3. Výroční zpráva Krajského muzea Cheb za rok 2004:
Příprava textu:
Eva Dittertová
Technická příprava:
Zdeňka Učíková
Graﬁcká úprava:
Eva Rundová, GA-studio Sokolov
Tisk:
HB Print Cheb
Náklad:
150 ks
Vydáno:
leden 2005
5.4.4. Valdštejn a Cheb / Albrecht von Wallenstein und Eger:
Autoři textu:
Jaromír Boháč, Josef Janáček, František Kubů
Překlad:
Jaromír Boháč
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Redakce:
Eva Dittertová
Graﬁcká úprava:
Jiřina Illková
Tisk:
Tiskárna Kalous a Skřivan, Plzeň
Náklad:
3 000 ks
Vydalo Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se SOkA Cheb.
Vydáno za ﬁnanční podpory EU CBC Phare, září 2005.
5.4.5. Pracovní sešity pro školy:
Od masopustu k velikonocům:
Vydáno v rámci grantu Ministerstva kultury ČR.
Text:
Denisa Morkesová
Kresby:
Michaela Lámerová
Graﬁcká úprava:
Jiřina Illková
Tisk:
HB Print Cheb
Vietnam. Dobrý den / Xin cha‘ao:
Pracovní sešit pro mladší žáky.
Vydáno v rámci grantu MK ČR a grantu Města Chebu
Text:
Denisa Morkesová
Graﬁcká úprava:
Jiřina Illková
Tisk:
HB Print Cheb
Vietnam:
Pracovní sešit pro starší žáky a pro mladší žáky.
Vydáno v rámci grantu MK ČR a grantu Města Chebu
Text:
Denisa Morkesová
Graﬁcká úprava:
Jiřina Illková
Tisk:
HB Print Cheb
Stadt Rallye:
Německá verze pracovního sešitu pro školní mládež.
Vydáno z ﬁnančního příspěvku Karlovarského Kraje.
Text:
Denisa Morkesová, Zbyněk Černý
Překlad:
Hana Šebestová
Graﬁcká úprava:
Eva Rundová
Tisk:
Median a.s., Karlovy Vary
Muzejní rallye:
Pracovní listy ke stálé expozici Krajského muzea Cheb - přebal pro volně
vkládané listy.
Vydáno z ﬁnančního příspěvku Karlovarského Kraje.
Text:
Denisa Morkesová, Zbyněk Černý
Graﬁcká úprava:
Eva Rundová
Tisk:
Median a.s., Karlovy Vary
5.4.6. Marketing publikací:
- marketing publikací převzal k 1.5.2005 Mgr. Tomáš Dostál
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- roztřídění separátů Sborníku 2004 a jejich rozeslání autorům
- rozeslání povinných výtisků, autorských výtisků
- ohlašovací povinnost, nahlášení ISBN,zpracována nabídka publikací rozeslána internetem, mailem, přímo na adresy časopisy, věstníky, vybraná
muzea a archivy, VŠ, knihovny...Průběžně zpracovávána a aktualizována
nabídka publikací pro internetovou stránku KMCH, zveřejňování novinek
v publikační činnosti KMCH na www.portalknihy.cz, doplnění ediční
nabídky publikací KMCH pro letákovou podobu v české a německé verzi:
Výroční zpráva KMCH 2004
Sborník chebského muzea 2004
J. Chmelíková: Osvobození/Liberation Cheb 1945
Bibliograﬁe diplomových prací II
Albrecht z Valdštejna a Cheb
- zpětné zaslání Muzejních zpravodajů z let 2001 - 2003 do Studijní
a vědecké knihovny Plzeňského kraje
Dostál
5.4.7. Odborné články mimo:
viz kapitola 4 - Odborná práce - vždy u jednotlivých pracovníků
5.5. Přednášková činnost:
5.5.1. Přednáškový cyklus „Z Chebu křížem krážem“:
- 1. „Turecko - od Dardanel po Eufrat“
Příroda a památky od Dardanel po Eufrat
Přednášející:
RNDr. Jiří Brabec, KMCH
Termín:
18.1.2005
Počet účastníků:
50 osob
- 2. „Libye - život v poušti“
Přednášející:
RNDr. Petra Nová, Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, Ochrana přírody, Votice
Termín:
17.2.2005
Počet účastníků:
55 osob
- 3. „Kamerun a Čad - lidé, život a příroda“
Přednášející:
doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, PhD., Laboratoire
d´ Antropologie na Univerzitě v Bordeaux, Francie
Termín:
17.3.2005
Počet účastníků:
72 osob
- 4. „Slovinskou přírodou od Jadranu až do Julských Alp“
Přednášející:
RNDr. Daniel Abazid, Blatské muzeum Soběslav
Termín:
14.4.2005
Počet účastníků:
39 osob
Brabec, Morkesová
5.5.2. „Zmizelé Sudety“
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Diskusní fórum jako derniéra stejnojmenné putovní výstavy.
Hlavní přednášející:
Ondřej Matějka, občanské sdružení Antikomlex
Termín:
1.9.2005
Počet účastníků:
80 osob
Morkesová
5.5.3. Cyklus doprovodných přednášek k výstavě „Vietnam“:
1. Z cest po Vietnamu I
Přednášející:
Jan Ičo
Termín:
11.10.05
Počet účastníků:
25 osob
2. Vietnamská keramika
Přednášející:
Zlata Černá
Termín:
18.10.05
Počet účastníků:
23 osob
3. Z cest po Vietnamu II
Přednášející:
Eva Pechová
Termín:
25.10.05
Počet účastníků:
25 osob
4. Vietnamská mytologie
Přednášející:
Františka Vrbenská
Termín:
8.11.05
Počet účastníků:
20 osob
5. Hoianský poklad
Přednášející:
Ivo Vasiljev
Termín:
22.11.05
Počet účastníků:
23 osob
Michaláková, Morkesová
5.5.4. Cyklus doprovodných přednášek k výstavě Třetí odboj:
Přednášky připraveny pro školy v rámci výuky a pro širokou veřejnost.
Přednášeli pracovníci Úřadu pro vyšetřování a dokumentaci zločinů
komunismu.
1. Uranové doly:
Přednášející:
Mgr. František Bártík
Termín:
3.11.05
Počet účastníků:
20 osob
2. Smrt Jana Masaryka:
Přednášející:
JUDr. Pavel Bret
Termín:
10.11.05
Počet účastníků:
21 osob
3. Nezákonné vyšetřovací metody StB
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5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

Přednášející:
Mgr. Martin Pulec
Termín:
24.11.05
Počet účastníků:
20 osob
4. Postavení Němců v poválečném Československu
Přednášející:
Mgr. Ondřej Koutek
Termín:
1.12.05
Počet účastníků:
22 osob
Morkesová
Alois John aneb objevování Chebska
Doprovodná přednáška ke stejnojmenné výstavě.
Přednášející:
Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk
Termín:
29.9.05
Počet účastníků:
42 osob
Morkesová
Co nového v archeologii aneb jak vznikl Cheb:
Přednášející:
Pavel Šebesta
Termín:
15.11.05
Počet účastníků:
20 osob
Šebesta
Cyklus přednášek alternativní medicíny v rámci programu Regeneračního
centra harmonie:
Přednášející:
Pavel Ordáň
Termín:
6.6. - 19.12.05
Počet přednášek:
10 přednášek
Počet účastníků:
200 osob celkem
Morkesová, Hámková
Exkurze a vlastivědné vycházky:
Ve spolupráci s chebskou organizací ochránců přírody se uskutečnily tři
přírodovědné vycházky. Na jejich organizačním zajištění se podílel botanik
KMCH RNDr. Jiří Brabec:
- „Obojživelníci v Chebu“
Exkurze za žábami a čolky.
Termín:
16.4.2005
Počet účastníků:
17 osob
- „Vítání ptačího zpěvu“
Ornitologická a přírodovědná exkurze.
Termín:
1.5.2005
Počet účastníků:
34 osob
- „Květena okolí Chebu“
Botanická a přírodovědná exkurze
Termín:
14.5.2005
Počet účastníků:
39 osob
Brabec
Odborné přednášky pracovníků mimo KMCH:
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Exkurze Obojživelníci v Chebu na žáby a čolky, pořádaná 16. dubna v rámci
výstavy 25 let v přírodě a pro přírodu

- prezentace projektu na sledování švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis)
prováděného ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni na MěÚ
v Sušici (15.3.2005)
- „Co nevíme o biologii středoevropských hořečků” (Západočeská pobočka
České botanické společnosti, Plzeň 1.4.2005)
- „Muzeum a botanika - jde to k sobě“ - přednáška v rámci semináře „Seminár
botanikov múzeí ČR a SR, Spišská Nová Ves, 6. - 10. jún 2005“
- „Jak na hořečky?“ (Moravský Kras 15.10.2005 v rámci semináře „Setkání
lidí věnující se studiu vzácných a ohrožených druhů rostlin naší květeny“)
- „Turecko - od Dardanel po Eufrat“ (Městské muzeum Mariánské Lázně,
24.11.2005)
- „Turecko - od Dardanel po Eufrat“ (Krajské muzeum Sokolov, 8.12.2005)
Brabec
- Teorie o počátcích Chebu (konference archeologů středověku, Chrudim
20.9.)
Šebesta
- Velikonoce, vánoce - GVU
Votroubková
- tradiční lidová kultura - seminář kronikářů
Votroubková
- KMCH - badatelské možnosti - seminář kronikářů
Dittertová
- Dobrovolnický program v KMCH - Národní muzeum
Dittertová
5.6.

Ostatní kulturní aktivity:
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Masopustní průvod ulicemi města 12. února

5.6.1. Masopuste, masopuste...
Masopustní férie pořádaná ve spolupráci s herci Západočeského divadla
v Chebu.
Místo:
průvod městem, nádvoří a expozice muzea
Program:
masopustní férie v ulicích města - herci
Západočeského divadla Cheb,
Miss maska - vyhlášení soutěže o nejlepší
masopustní masku, prohlídka výstavy Od masopustu k velikonocům, zabijačkové hody, pekařský
a cukrářský trh
Termín:
19.3.2005
Počet osob:
250 osob (mimo statistiku pokladny)
Organizační zajištění a propagace:
Morkesová, Hámková, Votroubková, Dittertová
Zajištění průběhu:
Morkesová, Votroubková, Michaláková,
Soukupová E., Soukupová M., Brabec
Plevná Šalátová, Učíková, Hámková, Karbánová,
Šebesta
5.6.2. Velikonoce v muzeu:
Termín:
19.3.2005
Místo:
expoziční prostory muzea
Program:
Velikonoční jarmark:
ukázky zdobení velikonočních kraslic, zdobení perníků, prodej kraslic, perníků, cukrářských výrobků,
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5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

velikonočního pečiva a koření, ukázka paličkování,
košíkářská práce, prodej keramiky, batikovaná móda,
ražba mincí, kartářka, medovina
Výrobu velikonočních kraslic předvedli mimo jiné žáci ZŠ v Lubech.
Doprovodný program:
a) vystoupení dětského ﬂétnového souboru DDM Sova Cheb pod vedením
p. Fialové
b) ve stanovených časech komentovaná prohlídka výstavou Od masopustu
k velikonocům (3x).
c) Pohanské jaro, co o něm nevíme a co by nás mohlo zajímat - ve
stanovených časech povídání s dr. Vendulou Melčovou
d) Ubrousku prostři se - pohádka pro děti v podání Divadla bez hranic
e) Módní přehlídka na téma Evropa v obdobích raných dějin - módní
přehlídka připravená oděvní dílnou D. Kočkové z Prahy
Počet návštevníků:
750 osob (mimo statistiku pokladny)
Organizační zajištění a propagace: Morkesová, Votroubková
Zajištění průběhu:
Morkesová, Votroubková, Michaláková,
Soukupová E., Soukupová M., Klečka,
Plevná Šalátová, Učíková, Hámková, Šebesta
Otevírání hradu:
Termín:
2.4.2005
Program:
Vystoupení Skupiny historického šermu RECTUS
Účast:
1 300 osob (mimo statistiku pokladny)
Organizační zajištění a propagace:
Morkesová, Hámková
Hod beránka:
Kulturní a společenská akce Křesťanského sdružení v Chebu
Termín:
26.3.2005
Místo:
Chebský hrad
Počet účastníků:
300 osob (mimo statistiku pokladny)
Videoprojekce - Osvobozování západních Čech:
Veřejná videoprojekce archivních dokumentárních snímků z osvobozování
západních Čech z fondů Amerického národního ﬁlmového archivu byla
pořádána pod záštitou Amerického velvyslanectví v Praze a Města Chebu
Termín:
27.4.2005
Místo:
Valdštejnská obrazárna
Účast:
150 osob (mimo statistiku pokladny)
Organizační zajištění: Votroubková
Muzejní noc:
Program připravený ve spolupráci s Galerií 4 a GVU v Chebu v rámci oslav
Mezinárodního dne muzeí
Termín:
21.5.2005
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Program v KMCH:

Slavnostní zahájení - famfáry z oken muzea - 18.00
„Valdštejn od kolébky do hrobu“ - vystoupení
skupiny Rectus - nádvoří muzea - 19.00 a 21.30
„Jazz do půlnoci“ - skupina Crew Band - nádvoří
muzea od 22.30
slavnostní zakončení - famfáry z oken muzea 24.00
od 18.00 do 24.00 otevřena muzejní expozice
a muzejní výstavní sál - provázení s výkladem
studenti Gymnázia Cheb
Příprava a zajištění: Dittertová, Morkesová, Hámková
Propagace:
Morkesová
Zajištění průběhu:
Dittertová, Morkesová, Votroubková, Michaláková,
Hámková, Plevná Šalátová, Dostál
Návštěvnost:
300 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.7. Bambiriáda - Cheb 2005 - koncert v nádvoří muzea:
Koncert dětských sborů a skupin
V rámci celorepublikové akce pořádané DDM v Chebu byl vstup pro
účastníky Bambiriády do muzea i na hrad zdarma
Termín:
27.5. a 28.5.2005
Počet posluchačů koncertu: 95 osob (mimo statistiku pokladny)
návštěvníci expozice muzea a Chebského hradu v rámci volného vstupu
pro účastníky Bambiriády 2005 jsou zahrnuti ve statistice pokladen muzea
a hradu
5.6.8. Zahájení turistické sezóny v Chebu:
V rámci celodenního programu pořádaného Městem Cheb vstup do expozice
a na hrad volný
Termín:
28.5.2005
Počet návštěvníků:
návštěvníci muzea a hradu v rámci zahájení
turistické sezóny v Chebu jsou zahrnuti ve statistice
pokladen muzea a hradu
5.6.9. Chebské dvorky 2005:
Chebský hrad a Krajské muzeum Cheb jsou tradičně zapojeny do kulturně
společenského projektu Chebské dvorky. Areál hradu je využíván pro pořádání
koncertů, nádvoří muzea, vedeného tradičně jako Dvorek č. 20, je využíváno
k autorské prezentaci
Termín:
16. - 18.6. instalace v nádvoří muzea
16. - 17.6. koncerty v nádvoří hradu
Vystavující:
Martin Schambach, Redwitzlosau,
SRN - dřevěné plastiky
Počet návštěvníků:
muzeum - 300 osob
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hrad - 1000 osob
(mimo statistiku pokladen)
5.6.10. Předávání maturitních vysvědčení a slavnostní ukončení školní docházky:
- Střední integrovaná škola v Chebu:
Termín:
16.6.2005
Účast:
200 osob (mimo statistiku pokladny)
- 6. mateřská škola v Chebu:
Termín:
28.6.2005
Účast:
100 osob (mimo statistiku pokladny)
- 2. základní škola v Chebu:
Termín:
29.6.2005
Účast:
150 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.11. Chebský hrad - Open Air 2005:
Letní programová nabídka Produkčního centra Kamenná v areálu Chebského
hradu
- Pražský výběr, nestárnoucí legenda
Termín:
24.6.2005
Počet návštěvníků:
1 000 osob (mimo statistiku pokladny)
- Pavla Kapitánová band
Termín:
15.7.2005
Počet návštěvníků:
60 osob (mimo statistiku pokladny)
- Traband
Termín:
31.7.2005
Počet návštěvníků:
60 osob (mimo statistiku pokladny)
- Cobra Quinmania
Termín:
5.8.2005
Počet návštěvníků:
100 osob (mimo statistiku pokladny)
- Babí léto
Termín:
27.8.2005
Počet návštěvníků:
300 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.12. Prezentace Krajinné výstavy Cheb - Marktredvitz:
Pořadatel:
Město Cheb
Organizační zajištění: Dittertová
Termín:
4.7.2005
Počet účastníků:
40 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.13. Mazaný lazebník:
Šermířské vystoupení SHŠ REGO z Vrchlabí
Termín:
20.8.2005
Počet návštěvníků:
50 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.14. Valdštejnské slavnosti:
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Termín:
Návštěvnost:

3. a 4.9.2005
hrad 400 platících osob; muzeum 38 platících osob
120 neplatících (zahrnuto do statistik pokladen)
5.6.15. Lentilková párty na Chebském hradě:
Celoměstská akce pro děti k zahájení školního roku
Termín:
10.9.2005
Počet účastníků:
200 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.16. Knihobraní, 5. ročník minitrhu regionální literatury:
Program:
prezentace prodejen, vydavatelství a nakladatelství
Malujeme knížku pro Jiřího Žáčka
Mámo, táto, babi, dědo, pojďte si udělat knížku
Divadlo bez hranic - pohádka Ubrousku, prostři se
Malování s vyprávěním o tom, jak se maluje knížka:
S Lucií Seifertovou
Divadlo Dagmar, Karlovy Vary: Čerokí aneb Škola
Malého stromu, pohádka
Křeslo pro hosta - Michael Viewegh
Literární soutěž - nové chebské pověsti
Křest knihy Valdštejn a Cheb
Zavraždění Albrechta z Valdštejna, šermířské
vystoupení
Termín:
1.10.2005
Organizační zajištění: Irena Michaláková
Zajištění průběhu:
pracovníci KMCH
Účast:
720 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.17. Zahájení dálkového studia VŠZ:

Knihobraní - V. ročník minitrhu regionální literatury, který se konal v prostorách muzea 1.10. 2005:
- Křest knihy Valdštejn a Cheb za účasti autorů J. Boháče a F. Kubů
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Soutěž pro děti Malujeme knížku pro Jiřího Žáčka pořádaná v rámci Knihobraní

Knihobraní: Křeslo pro hosta - Michael Viewegh

Valdštejnská obrazárna
Termín:
14.10.2005
Počet účastníků:
70 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.18. 3. chebská neurologická konference:
Termín:
21.10. - 22.10.2005
Počet účastníků:
200 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.19. Slavnostní ocenění nejlepších žáků a studentů Karlovarského kraje:
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Předání cen, akce Krajského úřadu KK
Termín:
29.11.2005
Počet osob:
60 osob (mimo statistiku pokladny)
5.6.20. Variace na vánoční koledy:
Vánoční soutěž pro žáky mateřských a základních škol. Soutěžní práce
vystaveny v expozici KMCH: vystaveno 21 soutěžních prací ze 6 základních
škol (1. - 6. ZŠ Cheb) a 4 škol mateřských (MŠ Pohádka, MŠ Brandlova ul.,
MŠ Komenského ul., MŠ Divadelní nám.)
Veřejné hlasování:
27.11. - 18.12.2005
Účast hlasujících:
2 429 osob (zahrnuto do statistiky pokladny)
Morkesová
5.6.21. Advent na sladko podruhé:

Advent na sladko
v muzeu
26. listopadu 2005
- po celý den byla
otevřena nemocnice
pro panenky
a medvídky
(autorky výstavy
Romana Mathausová
a Alena Zemanová)

Advent na sladko
podruhé
- Pečení štrúdlů

67

Adventní sobota v muzeu: adventní trh v expozici muzea, cukráři SIŠ
v Chebu, pečení v muzeu, adventní koncert žáků ZUŠ v Chebu - pěvecké
sbory a dramatické oddělení, v rámci výstavy „první pomoc pro panenky
a medvídky“, dětské malování
Termín:
26.11.2005
Organizační zajištění: pracovníci KMCH
Účast:
2 300 osob (mimo statistiku pokladny)
Votroubková, Morkesová
5.6.22. Svatební obřady v muzeu a na hradě:
V letošním roce poprvé ve spolupráci s Městem Cheb nabídka svatebních
obřadů ve Valdštejnské obrazárně a na Chebském hradě
20.8.2005
svatba v hradní kapli
Počet svatebčanů:
30 osob
6.12.2005
svatba ve Valdštejnské obrazárně
Počet svatebčanů:
40 osob (mimo statistiku pokladny)
Hámková
5.6.23. Půjdem spolu do Betléma ...
Adventní koncertní pásmo DAD kvintetu Karlovy Vary, Velmi malého
komorního orchestru Varvary Divišové a Příležitostného pěveckého
komorního sboru
Termín:
8.12.2005
Počet posluchačů:
20 osob (mimo statistiku pokladny)
Hámková
5.6.24. Populárně vzdělávací a kulturní pořady pro školy:
- Od masopustu k velikonocům:

Výstava „Od masopustu k velikonocům“ o zvykosloví a velikonoční tradici

68

Procházka výstavou s žáky základních škol s pracovními sešity
Termín:
15.2. - 4.4.2005
Účast:
44 prohlídek celkem pro 960 žáků z 9 škol
(6. ZŠ Cheb, ZŠ Velká Hleďsebe, Svobodná
chebská škola, ZŠ Abertamy, 3. ZŠ Cheb, 5.
ZŠ Cheb, 4. ZŠ Cheb, ZŠ Frant. Lázně, 2. ZŠ
Cheb)
Průvodce:
Denisa Morkesová (mimo statistiku pokladny)
- Mezi Saharou a tropickými pralesy:
Procházka výstavou s žáky základních škol s pracovními listy (Svobodná
chebská škola, ZŠ Skalná, 6. ZŠ Cheb, Gymnázium Sokolov, SOŠ keramická
Karlovy Vary)
Termín:
21.3. - 27.5.2005
Účast:
18 prohlídek celkem pro 326 žáků z 5 škol
Průvodce:
Denisa Morkesová (mimo statistiku pokladny)
- 25 let pro přírodu, 25 let s přírodou:
Procházka výstavou s žáky základních škol s pracovními listy (Svobodná
chebská škola, ZŠ Skalná, 2. ZŠ, 6. ZŠ a 4. ZŠ Cheb)
Termín:
20.4. - 5.6.2005
Účast:
14 prohlídek celkem pro 293 žáků z 5 škol
Průvodce:
Denisa Morkesová (mimo statistiku pokladny)
- Seznamte se s muzeem:
Procházka muzeem pro žáky mateřských a základních škol s věkově
diferencovaným výkladem v muzejní expozici
Termín:
březen - červen
Účast:
16 prohlídek celkem pro 280 žáků z 8 škol
(3. ZŠ Cheb, MŠ Skalka - Cheb, Gymnázium
Sokolov, ZŠ Abertamy, ZŠ při Lázních Františkovy Lázně, ZŠ Libavské Údolí, ZŠ Lázně
Kynžvart, MŠ Bezručova, Cheb)
(mimo statistiku pokladny)
Průvodce:
Denisa Morkesová
- Městská rallye:
Prohlídka města s vědomostní soutěží
Termín:
duben - červen
Účast:
6 prohlídky celkem pro 119 žáků z 5 škol
(SOŠ Cheb, Gymnázium Sokolov, 2. ZŠ Cheb,
ZŠ Skalná, kroužek Karlovy Vary)
(mimo statistiku pokladny)
Průvodce:
Denisa Morkesová
- Muzejní rallye:
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Prohlídka muzea s vědomostní soutěží
Termín:
červen
Účast:
2 prohlídky celkem pro 32 žáků ze 3 škol
(SOŠ keramická Karlovy Vary)
(mimo statistiku pokladny)
Průvodce:
Denisa Morkesová
- Hurá na hrad aneb Seznamujeme se s muzeem:
Termín:
září
Účast:
5 prohlídek, celkem 97 žáků ze 3 škol
(Speciální škola Cheb, ZŠ Libavské Údolí, ZŠ
Lázně Kynžvart)
Průvodce:
Denisa Morkesová
(mimo statistiku pokladny)
- Zpět do středověku:
Termín:
září - listopad
Účast:
4 prohlídky, celkem 72 žáků z 1 školy
(Speciální škola Cheb)
Průvodce:
Denisa Morkesová
(mimo statistiku pokladny)
- Tajuplné příběhy města chebského
Termín:
září - listopad
Účast:
10 prohlídek celkem 224 žáků ze 4 škol
(4. ZŠ Cheb, Speciální škola Cheb, 3. ZŠ Cheb,
Svobodná chebská škola)
Průvodce:
Denisa Morkesová
(mimo statistiku pokladny)
- Na jeden den průvodcem:
Termín:
září - listopad
Účast:
6 prohlídek, celkem 108 žáků z 1 školy (4. ZŠ Cheb)
Průvodce:
Denisa Morkesová
(mimo statistiku pokladny)
- Setkání s Aloisem Johnem:
Termín:
září
Účast:
3 prohlídky, celkem 60 žáků z 1 školy (4. ZŠ Cheb)
Průvodce:
Denisa Morkesová
(mimo statistiku pokladny)
- Vietnam:
Doprovodná akce ke stejnojmenné výstavě
Termín:
říjen, listopad
Účast:
24 prohlídek, celkem 503 žáků ze 6 škol (1., 3., 4.,
6. ZŠ Cheb, ZŠ Skalná, ZŠ Františkovy Lázně)
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Práce s dětmi v rámci výstavy Vietnam

Průvodce:

Denisa Morkesová
(mimo statistiku pokladny)
- Přednášky k třetímu odboji:
Doprovodný cyklus přednášek pro školy k výstavě Třetí odboj připravili
pracovníci ÚDVZK.
Termín:
listopad
Účast:
3 přednášky, celkem 113 žáků ze 3 škol (ZŠ Skalná,
3. a 6. ZŠ Cheb)
Průvodce:
Denisa Morkesová
(mimo statistiku pokladny)
- Týden pro mateřské školky a školy:
Doprovodná akce k vánoční výstavě Svět panenek a medvídků
Termín:
prosinec
Účast:
23 prohlídek, celkem 502 dětí z 9 škol (2., 3., 4., 5.,
6. ZŠ Cheb, MŠ Osvobození Cheb, MŠ Pohádka
Cheb, ZŠ Nové Sedlo)
Průvodce:
Denisa Morkesová
(mimo statistiku pokladny)
- Divadelní představení pro děti:
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Týden pro školky a školy počátkem prosince se čtením a malováním
k výstavě Svět medvídků a panenek

- Dárek
Divadelní představení občanského sdružení Spolu pospolu pro mateřské
školy
Termín:
15.3.2005
Účast:
2 představení celkem pro 101 dětí z 1 MŠ (MŠ
Pohádka Cheb)
- Legenda bez slunce
Divadelní představení občanského sdružení Spolu pospolu pro ZŠ
Termín:
29.4.2005
Účast:
2 představení celkem pro 103 dětí z 1 ZŠ (3. ZŠ Cheb)
- Pohádky pro myšky
Divadelní představení Vratislava Mikana
Termín:
9.9.2005
Účast:
38 dětí ze Speciální školy v Chebu
(mimo statistiku pokladny)
- Muzejní prázdninová výtvarná dílna:
Uskutečněny dva běhy výtvarné dílny pro děti
Termín:
25. - 29.7.2005
1. - 5.8.2005
Vedení dílny:
Denisa Morkesová, Milena Pečárková
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Účastníci jednoho z běhů muzejní výtvarné dílny pro děti

Muzejní výtvarná dílna pro děti - červenec/srpen 2005

Účast celkem:

40 dětí
(mimo statistiku pokladny)
- Udělej si vlastní knížku:
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Podzimní výtvarná dílna pro děti a rodiče
Termín:
17.9.2005
Vedení dílny:
Denisa Morkesová, Milena Pečárková
Účast celkem:
17 dvojic (34 osob)
(mimo statistiku pokladny)
- Co jsem viděl na výstavě?

Knihařská dílna pro rodiče s dětmi 17. září

Výtvarná soutěž pro děti k výstavě Vietnam. Od 8.11. do 20.11.2005 soutěžní
práce vystaveny v mázhauzu muzea
Příjem soutěžních prací: 7.10. - 5.11.2005
Vyhlášení:
8.11.2005
Účast:
40 soutěžních prací
(mimo statistiku pokladny)
Rekapitulace populárně vzdělávacích a kulturních pořadů pro školy:

Vyhodnocení dětské soutěže
Co jsem viděl na výstavě? (Vietnam)
10. listopadu
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celkový počet prohlídek:
174
celkový počet divad. představení:
5
týdenní výtvarné dílny:
2
jednodenní výtvarná dílna:
1 (17 dětí, 17 dospělých)
celková účast:
4068 žáků z 29 škol
(mimo statistiku pokladny)
Morkesová
5.7. Propagace muzea:
5.7.1. INFOservis města Chebu:
Pravidelné dodávání podkladů pro INFO-servis města Chebu
podklady odevzdávány v dojednaném termínu
Morkesová
Zasílání kulturního přehledu na jednotlivé měsíce do měst, obcí, českých
a německých příhraničních infocenter, hotelů Karlovarského kraje
Morkesová
5.7.2. MUZEJNÍ ZPRAVODAJ:
Kompletace textu, počítačová výroba matrice, kopírování, pravidelná
distribuce na pokladny KMCH a ostatní místa, aktualizace v rámci celého
pololetí. Zpravodaj ve dvojí jazykové mutaci - česky a německy. Průběžná
aktualizace Muzejního zpravodaje 1. pololetí 2005. Příprava a výroba
Muzejního zpravodaje 2. pololetí 2005. Pravidelná aktualizace.
Morkesová
5.7.3. PROPAGACE V TISKU A OSTATNÍCH MEDIÍCH:
- pravidelně rozesílány podklady pro kulturní servis v novinách, časopisech
a rozhlase:
Chebský deník, Chebsko, Radio Egrensis, ČRo Plzeň a KV, Radio Dragon,
Radio FM Plus, Lidové noviny, Zemské noviny, MF Dnes, Právo, Tachovský
deník, Rokycanský deník, Domažlický deník, Plzeňský deník, Karlovarské
noviny, Sokolovské noviny, Lázeňské listy - Fr. Lázně, Mar. Lázně, Klatovský
deník, Blesk, Květy, Ateliér, Západ, Kultura v Praze, Promenáda Poohří
Extra, kabelová televize - Cheb, Kynšperk
Morkesová
- Pořádání tiskovek v výstavám:
a) Výstava „Od masopustu k velikonocům“
b) Výstava „25 let v přírodě, 25 let pro přírodu“

Morkesová, Votroubková

Brabec, Morkesová
c) Výstava „Alois John aneb objevování Chebska“
Morkesová, autor výstavy
d) Výstava Svět panenek, svět medvídků
75

Morkesová, Club panenky ČR
Tiskové zprávy rozesílány všem jmenovaným médiím na veškeré akce
pořádané KMCH
Morkesová
5.7.4. Chebský deník:
- pravidelná propagace muzejních akcí realizovaných v průběhu 2005
- propagace prostřednictvím Kulturního servisu Chebského deníku
Morkesová
5.7.5. Rozhovor pro ČR Plzeň:
a) „Od masopustu k velikonocům“, dtto pro ČR 3 - Vltava
Morkesová, Votroubková
b) přednáškový cyklus KMCH včetně upoutávky
c) Literární soutěž pro podzimní Knihobraní
d) letní příměstský tábor v muzeu
e) namluvení upoutávek pro výstavy v průběhu roku
Morkesová
Šoty pro ČT:
a) Vietnam
Michaláková
b) Svět panenek, svět medvídků - 2x
Michaláková
Dittertová
5.7.6. Výroba a distribuce propagačních materiálů:
- výroba plakátů, pozvánek a letáků k akcím: Masopuste, masopuste, Od
masopustu k velikonocům, Velikonoce v muzeu, Mezi Saharou a tropickými
pralesy, přednášky přednáškového cyklu „Z Chebu křížem krážem“,
Otevírání hradu, 25 let v přírodě, 25 let pro přírodu, výstava Svět modelů,
divadelní představení Legenda bez slunce, Muzejní noc, výstava Včely med - perníky, výstava Alois John, letní příměstský tábor v muzeu
Textová a graﬁcká příprava,výroba matrice, kopírování. Zajištění výlepu
plakátů
Morkesová
- distribuce letáků prostřednictvím pošty:
byla provedena ke všem jmenovaným akcím KMCH. Pro každou akci bylo
distribuováno 1200 ks letáků
Morkesová
5.7.7. www. muzeumcheb.cz a www.chebskyhrad.cz:
Aktualizace internetových stránek - doplňování a výměna informací
v průběhu roku
Morkesová
5.7.8. Bezplatná prezentace muzea na různých internetových stránkách www.
infocestování.cz, www.castle.cz, www.eurobeds.cz, www.pruvodce.com.,
www.archeology.com
Morkesová
5.8. Průvodcovské služby:
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Chebský hrad, 5.4. - ZŠ Abertamy
dtto, 12.5. - Gymnázium Sokolov
dtto, 19.5. - ZŠ Přimda
dtto, 31.5. - ZŠ Karlovy Vary
dtto, 8.6. - ZŠ Karlovy Vary
dtto, 15.6. - ZŠ Ostrov
Expozice muzea, 19.10., ZŠ Planá
dtto, 9.9. - delegace z maďarského Egeru
dtto, 16.11. - ruská skupina
dtto, 15.12. - EF ZČU

60 dětí
24 osob
35 dětí
30 osob
19 osob
29 osob
30 osob
10 osob
6 osob
20 osob
Plevná Šalátová
Chebský hrad, františkánský klášter, 19.3. - Asociace průvodců
z Norimberka
50 osob
Chebský hrad, 27.4. - PedF UK Praha
35 osob
kolegiální návštěvy - 2x
4 osoby
hlavní výbor Burgenstrasse, 23.10., město + hrad
15 osob
Evropské Comenium, 8.11., hrad - německá skupina 4 osoby
dtto - ruská skupina, 9.11.
12 osob
Šebesta
odborná exkurze studentů Gymnázia VBT
ze Slaného, 19. - 20.5.
30 osob
Brabec

6.

Metodika a poradenství:

6.1.

Badatelské služby:
Brabec
38 badatelů a dotazů z oboru botaniky, region, obecně biologie
Michaláková
73 badatelů
badatelské centrum
Plevná Šalátová
38 badatelů
vlastivěda, materiál pro výstavy,
obce, pomníky, průmysl, konec války
v Chebu, dějiny obcí, heraldika,
pohlednice, Ašsko, ...
Šebesta
8 badatelů
Chebský hrad, františkánský klášter,
tvrziště v Poustce
Dostál:
1 badatel
logo muzea pro Krajinnou výstavu

6.2. Pedagogická pomoc:
6.2.1. Jiří Brabec:
- vedení botanických exkurzí v rámci terénní praxe pro studenty středních
škol - Gymnázium VBT Slaný a Gymnázium ZW Rakovník na Bílinsku ve
Džbánu 2. - 4.6.2005
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Badatelské centrum KMCH

- příprava a vedení exkurze Gymnázia VBT Slaný po lokalitách na Chebsku:
- Železná hůrka, Komorní hůrka, Soos, 19. - 20.5.2005
- konzultace k DP J. Kokotíkové na PedF ZČU Plzeň
6.2.2. Pavel Šebesta:
- sl. Dryeová, Mar. Lázně, MU Brno - ročníková práce
- Lad. Holík, FFUK, materiál z Kynšperka n. Ohří - DP
- Šimánek, MU Brno - letní praxe
- Tomáš Uhlík, ZČU Plzeň - seminární práce Neuberg
- Tomáš Klír, FF UK, zaniklé středověké vesnice
6.3. Odborné poradenství:
6.3.1. Určení a popis zvonu z kaple ve Skalné pro MÚ Skalná
6.3.2. Určení starého tisku (pí. Pimperová): Pavel Krystián Koldín, Práwa městská
králowstvj Cžeského, Nákladem Prantisska Hynka Kyrchnera, králowského
Dworského Jmpressora, Léta Páně 1755
Černý
6.3.3. W. Günther Plavno - příprava projektu digitalizace vývoje Chebského hradu
Šebesta

7. Konference, semináře, odborné komise:
7.1. Konference a semináře:
7.1.1. Jiří Brabec:
5. - 11.6. Seminář botaniků SR a ČR ve Spišské Nové Vsi
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14. - 16.10. Setkání lidí věnující se studiu vzácných a ohrožených druhů rostlin
naší květeny, Moravský kras
25. - 26.10. Podzimní setkání botaniků ČR, Brno
Pavel Šebesta:
22. - 24.4. XXIV. Archäologentag Deggendorf
8. - 10.6. seminář muzejních archeologů v Třebíči
15. - 18.6. Česko-bavorská archeologická pracovní skupina, Altdorf
z Landshutu
19. - 23.9. Chrudim, 37. mezinárodní konference archeologů středověku
7.2. Odborné komise:
7.2.1. Odborné komise AMG:
Plenární zasedání Botanické komise AMG
Senát AMG
Redakční rada Věstníku AMG
Jednání oborové komise etnografů 2x v roce

Brabec
Brabec
Černý

- Hradec Králové
- Česká Lípa Votroubková
Soukupová Eva
Soukupová Eva
Dostál

Jednání oborové komise konzervátorů
Konference konzervátorů AMG v Plzni
Jednání komise pro Militária v Brně
7.2.2. Ostatní odborné komise:
- účast na komisích ZRAK v Plzni (dle možnosti)
21.6. komise na archeolog. výzkumu ZČM ve Stříbře
26.7. Archeologický výzkum na Chebském hradě
4.8. Hrušková, sv. Mikuláš, výzkum KM KV
24.8., 30.9. Chebský hrad - kontrolní den
11., 26.10., 10., 18. a 25.11. dtto
13.12. dtto
9.11. acheologická komise na Chebském hradě
16.12. Plzeň, nám. Republiky, výzkum ZAV ZIP
30.11. jednání o úpravách ravelinu chebského hradu s p. Snížkovou
a p. Beránkem
Šebesta
23.4. Komise krajského kola biologické olympiády kat. A ve Slaném
20.5., 9.12. Redakční rada časopisu Zprávy České botanické společnosti
v Průhonicích
- botanická komise AMG (spolupráce na organizaci seminářů v roce 2005;
zprávy ze seminářů; zprávy pro členy; aktualizace webu AMG; vytváření
a aktualizace nového webu botanické komise AMG na www.citem.cz/mambo;
projekty bot. komise)
- Česká Natura, setkání krajského kolokvia Karlovarského kraje na AOPK
ČR, středisko Karlovy Vary
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- invazní druhy Karlovarského kraje (informační schůzka na AOPK ČR,
středisko Karlovy Vary)
Brabec
8.6.

Školení k fondům a programům EU - Interreg III/dispoziční fond
Černý
červen jednání prověřených pracovišť k lidovou kulturu ve Strážnici
listopad dtto v Praze
Votroubková
duben Dobrovolníci a muzea, Boskovice
Dittertová
září Dobrovolníci a muzea, Cheb
Morkesová, Dittertová
říjen Muzeum a příroda, Česká Lípa
Dittertová
listopad Muzeum a změna, Praha
Dittertová

7.3. Studijní a služební cesty:
7.3.1. Jiří Brabec:
- 6. - 9.1.2005 Praha, Tábor - reklamace plátna, dovoz materiálu, příprava
přednášky Tábor
- 12. - 16.1.2005 (3 prac. dny, AUS) - Brno - Regiontour Brno
- 18. - 21.2.2005 (1 prac. den, AUV) - Kladno, Praha, Průhonice revize
položek, práce na publikaci, odvoz materiálu
- 2. - 3.3.2005 (2 prac. dny, AUS) - Praha, Kladno - senát AMG, konzultace
Kladno, dovoz sbírkových předmětů z Regiontouru
- 15.3.2005 (1 prac. den, vlak, bus) - Sušice - projednávání plánu péče
NPP Pastviště u Fínů - prezentace výzkumu a odborná konzultace
- 23. - 24.3.2005 (2 prac. dny, AUV) - Slaný, Praha, Průhonice komise
Krajského kola Biologické olympiády kategorie A (Slaný) + práce na
publikaci v herbáři bot. oddělení NM, příprava exponátů na výstavu „25
let v přírodě a pro přírodu“
- 1.4.2005 (cca 4 hod. z prac. dne, vlak) - Plzeň - přednáška Botspol Plzeň
- 5. - 7.4.2005 (2 prac. dny, AUS) - Praha, Sadská - dovoz materiálu (pasti od
dr. Anděry, diaprojektor a kamera z opravy apod.), konzultace
(dr. Chrtek)
- 9.4.2005 (1 neprac. den, AUS) - Žďár, Aš - dovoz materiálu na dioramata
výstavy „25 let v přírodě a pro přírodu“
- 22.4.2005 (1 den, bus a vlak) - Praha, Plzeň - knihovna kat. bot. PřF
UK Praha, přednáška Mgr. V. Melichara („Výsledky mapování NATURA
2000 v Karlovarském kraji“ v pedagog. centru v Plzni)
- 25. - 29.4.2005 (5 dní, z toho 4 dny prac. volna a 1 prac. den) - ﬂoristické
mapování CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
- 4.(večer) - 6.5.2005 (2 prac. dny; AUV) - Táborsko, Českobudějovicko,
Pošumaví terénní výzkumy na PhD práci
- 17. - 18.5.2005 (2 dny, AUS) - Praha, Průhonice, Pardubice - konzultace,
Gloria musealis, expozice muzeum Pardubice
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- 19.5.2005 (1 den, AUS) - exkurze Gymnázia VBT (Železná hůrka, Komorní
hůrka, Soos)
- 20.5.2005 (1 den, bus, vlak) - redakční rada časopisu Zprávy České botanické
společnosti
- 27.5.2005 (1 den, AUS) - vrácení výstavy Soběslav, převoz exponátů bobrů
- 2. - 4.6.2005 (3 dny z toho 2 pracovní, AUS) - Džbán, Bílichovsko - terénní
exkurze pro studenty gymnázií a terénní průzkum
- 5. - 11.6.2005 (5 prac. dní + 2 neprac. dny cesty, AUS) - Seminář botaniků
muzeí SR a ČR ve Spišské Nové Vsi, plenární zasedání Botanické komise
AMG, přednáška „Muzeum a botanika - jde to k sobě?“
- 13.6.2005 (1 prac. den, bus) - exkurze KMCH (Teplice, Osek)
- 2.7. - 8.7.2005 (3 prac. dny, AUV) - Křivoklátsko, Pošumaví - práce na PhD
práci
- 13.7.2005 (1 prac. den, pěšky) - sběrná cesta Barevna v Podhradí u Aše
- 15.7.2005 (2 prac. hodiny, AUV) - Praha, odvoz myší dr. Anděrovi
- 21.7.2005 (1 prac. den, auto kolegy) - Ztracený rybník, Soos, Děvín - 1 den
(s Mgr. O. Šídou, bot. odd. Národního muzea)
- 28.7.2005 (1 prac. den, AUS) - Vápenka na Kovářské - 1 den (s RNDr.
L. Kirschnerovou, Botanický ústav AV ČR)
- 26.8.2005 (3 prac. hodiny, AUS) - Karlovy Vary - scanner na výstavu Secese
(se Z. Černým)
- 29.8.2005 (1 prac. den, AUS) Praha - odvoz položek a determinace položek
BÚ AV ČR, knihovna PřF UK
- 30.8.2005 (6 prac. hodin, AUS) - Soos u Františkových Lázní - inventura
výpůjčky
- 31.8.2005 (1 prac. den, pěšky) - sběrná cesta Barevna v Podhradí u Aše
- 2. - 4.9.2005 (2 neprac. dny, AUV) - Albrechtice u Sušice - práce na projektu
Spiranthes spiralis se Západočeským muzeem v Plzni
- 5. - 8.9.2005 (4 prac. dny, AUV) - Pošumaví - práce na PhD práci
- 16. - 18.9.2005 (1 prac. den, AUV) - Kokořínsko, Polabí, Jičínsko - práce na
PhD práci
- 22. - 23.9. 2005 (2 prac. dny, AUV) - Praha, Soběslav - oponentura diplomové
práce na PřF UK Praha a výstava Soběslav, dokumentace výstavy
- 13. - 16.10.2005 (1 prac. den + 2 neprac. dny, AUS) - Moravský kras - seminář
Setkání lidí zabývajících se ohroženými druhy... (v rámci semináře
přednáška)
- 21.10.2005 (1 prac. den, AUV) - Praha - odvoz materiálu, odvoz myši
západoevropské do Národního muzea
- 1.11.2005 (4 hod., auto badatele) - Soos, Pomezí - doprovod badatele
- 10.11.2005 (5 hod., AUV) - Karlovy Vary - kolokvium Natura
- 14.11.2005 (1 prac. den, vlak, bus) - Praha, Průhonice - konzultace a pro
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rukopisy do časopisu Zprávy
- 18.11.2005 (1 prac. den, AUS) - Praha, Průhonice - odevzdání recenzovaných
rukopisů do časopisu Zprávy; práce na projektu Roubal
- 24. - 25.11.2005 (1 večer, AUS): Mar. Lázně - přednáška
- 8. - 10.12.2005 (2 prac. dny, AUS) - Karlovy Vary, Sokolov, Praha, Průhonice
- jednání o invazních druzích Karlovarska, přednáška Sokolov, odvoz
materiálu a redakční rada časopisu Zprávy
- 12. - 13.12.2005 (2 prac. dny, vlak, bus) - Praha, Průhonice - nákup háčků,
konzultace, práce na projektu Roubal
7.3.2. Zbyněk Černý:
- 15.3. - SVK Plzeň: tvorba bibliograﬁe k projektu Cheb secesní
- 25.3. - Mariánské Lázně: dokumentace secesní architektury
- 31.3. - Praha: Národní ﬁlmový archiv - obsahová analýza dokument. ﬁlmu
o rekonstrukci Chebu v 50. letech 20. století
- 1. - 2.4. - Praha: Národní technická knihovna, Národní technické muzeum
- konzultace k výstavě Cheb secesní
- 5.4. - Marktredwitz: Egerland Museum - zpracovávání pozůstalosti W. Russ
- 11.4. - SVK Plzeň: časopisecké rešerše, vyzvednutí mezinárodní výpůjčky
- 13.4. - SVK Plzeň: dtto
- 18.4. - SVK Plzeň: dtto
- 20.4. - Regionální muzeum Teplice: vrácení zapůjčených předmětů + SOkA
Teplice, odborná škola pro keramiku - excerpce třídních knih
- 17.5. 2005 - Praha: Předání ceny Gloria Musaealis za výstavu W. Russ
- 18.5.2005 - Pardubice - odborná exkurze do Východočeského muzea
v Pardubicích
- 14.6. 2005 - Městské muzeum Mariánské Lázně (p. Josef Brtek), seznámení
s muzejními sbírkami
7.3.3. Irena Michaláková:
Praha - příprava projektu Vietnam a Knihobraní
Plzeň - ZČM - vrácení sbírkových předmětů z výstavy
Karlovy Vary - odborný knihovnický seminář
Praha - veletrh Svět knihy
Praha - jednání knihovníků v VISK (digitalizace)
Plzeň - setkání muzejních knihovníků
Karlovy Vary - odborný knihovnický seminář
Karlovy Vary - seminář kronikářů 6.12.
Praha - konference Knihovna 3. tisíciletí
7.3.4. Denisa Morkesová:
12. - 16.1. Brno, veletrh Go a Regiontour
18.1., 21.1., 9.2., 22.2., 3.6. Praha - studium - muzejní pedagogika
17.5. Praha - NM - Gloria musaealis
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10.6. Praha - příprava výstavy Vietnam
21.6. Praha - seminář k dobrovolnictví
27.6. Praha - IKEA nákup pro muzejní hernu
7.3.5. Václav Klečka:
Plzeň - převoz frézy pro pracoviště ochrany sbírek
Brno - převoz sbírkových předmětů pro výstavu Alois John
Soběslav - vrácení výstavy Mezi Saharou a tropickými pralesy
7.3.6. Iva Votroubková:
- leden svoz sbírkových předmětů pro výstavu Od masopustu - Plzeň, K. Vary
- duben vracení sbírkových předmětů z dtto
- 2x Jednání Národní rady pro tradiční lidovou kulturu - Praha, Strážnice
- květen Muzejní veletrh Třebíč
- 27. - 29.6. Rakousko - Dolnorakouská zemská výstava
7.3.7. Tomáš Dostál:
- 23.11. Brno - TM v Brně, vrácení předmětů z výstav A. John a Vietnam
7.3.8. 13.6. Celomuzejní studijní cesta - severní Čechy - klášter v Oseku, Regionální
muzeum v Teplicích

Exkurze pracovníků muzea do Oseku a Teplic 13. června
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8.

Ostatní:

8.1.

Pomocné práce:
- odvozy dle potřeby: plátno na reklamaci, oprava diaprojektoru a kamery,
předměty z Regiontouru, exponáty pro výstavu A. John, publikace z Aše,
zajištění deponování a dovoz Sborníku KMCH
Brabec
- pomoc při organizačním zajištění průběhu muzejních akcí: masopust,
Velikonoce v muzeu, Muzejní noc, Knihobraní
- drobné stěhovací práce podle potřeb - stavební archiv, keramika W. Russ,
vitríny pro výstavy, výstava Vietnam, Výstava Třetí odboj, Knihobraní,
vyklízení depozitáře socha a obrazů v HB
Brabec, Černý, Dostál, Šebesta,
Soukupová E.+M., Morkesová,
Plevná Šalátová
- zajišťování a obsluha techniky při přednáškách a prezentačních akcích
Dostál, Brabec
Inventury DKP - v pracovnách a v depozitářích
odborní pracovníci
Školení bezpečnosti práce a protipožární ochrany - 10.6.
odborní pracovníci

8.2.
8.3.

Vánoční porada pracovníků muzea 21. prosince

84

Personálie
Pracoviště
archeolog
PhDr. Pavel Šebesta
vedoucí
odborného
oddělení,
etnograf
PhDr. Iva
Votroubková
zástupce
ředitelky
+ vedoucí
kurátorka
sbírek
KMCH
ředitelka
PhDr. Eva
Dittertová
historik
sekretariát
Simona
Hámková

vedoucí
provozního
oddělení
Ing. Zuzana
Zoulová
(Radka
Karbánová)

vedoucí
ekonomického
oddělení
Jana Kacetlová
(Ing. Miroslava
Bezchlebová)

archeologie, numismatika
kamenné artefakty

knihovna
Irena Michaláková

graﬁka, staré tisky,
manuskripta, regionální
literatura, studijní fond

historik-dokumentátor
Mgr. Markéta
Plevná Šalátová
historik dějin umění
Mgr. Zbyněk Černý
muzejní pedagogika
Mgr. Denisa Morkesová
správce
počítačové sítě
Jan Bittl
botanik, přírodovědec
RNDr. Jiří Brabec
historik-dokumentátor
PhDr. Tomáš Dostál
(Zdeňka Učíková)
pracoviště ochrany
sbírkových předmětů
Václav Klečka
Milena Soukupová
Eva Soukupová

současné dějiny, negativy,
diapozitivy, fotopozitivy
sochy, obrazy, RS

cín, kovy, militária,
sfragistika
botanika, geologie,
zoologie

hudební nástroje
hračky, modely
a loutky, textil, hodiny

údržba
Miroslav Bártko
Arnošt Hrabě

pokladna muzeum
Jiřina Vlasáková

úklid
Jarmila Logojdová
Jana Kupcová

pokladna hrad
Josef Králík
Hana Nyklová

úklid hrad
Martina Zívalová

průvodci
Zoja Fučíková
Ksenija Vokounová

mzdy a personálie
Daniela Boďová
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Hospodaření Krajského muzea Cheb, příspěvkové organizace v roce 2005
Krajské muzeum Cheb, příspěvková organizace hospodaří podle rozpočtových pravidel
pro příspěvkové organizace. V roce 2005 obdržela od svého zřizovatele Karlovarského
kraje ﬁnanční příspěvek na činnost ve výši 8 613 819 Kč a 500 000 Kč investičních
prostředků. Investiční prostředky od zřizovatele nebyly nakonec vyčerpány, protože
se našlo v případě pořízení vzduchotechniky jiné technologické řešení, které bylo
poměrně levnější. Celkově jsme dosáhli 11 061 571 Kč neinvestičních prostředků
a 530 844 Kč investičních prostředků ze státního rozpočtu. Podařilo se nám zvýšit
o 3,4 % podíl ﬁnančních prostředků získaných z jiných zdrojů (granty, projekty apod.)
než od zřizovatele ve srovnání s loňským rokem. Finančně nejnáročnější investicí byla
pátá, již poslední etapa rekonstrukce EZS a EPS, na které se podílelo MK ČR a majitel
objektu Město Cheb. Další investiční akcí byla druhá etapa repase historických vitrín, na
kterou jsme obdrželi ﬁnance z programu ISO MK ČR. Mám radost, že se nám podařilo
vitríny zachránit a že budou využity v expozici KMCH. V programu restaurování jsme
obdrželi z programu ISO MK ČR 50 % podíl na restaurování oltáře ze Seebergu a na
restaurování chebské reliéfní intarzie. Město Cheb se již tradičně ﬁnančně podílí na
ﬁnancování některých aktivit pro veřejnost. Bohužel v oblasti vlastních příjmů jsme
nedosáhli plánovaných tržeb, které byly naplánovány dle předcházejícího roku. Přestože
se nám zvedla návštěvnost, tak se výše počtu návštěvníků neprojevila na výši vstupného.
Dlouhodobě totiž roste počet neplatících návštěvníků. Je to způsobeno především
sobotními akcemi pro širokou veřejnost, které se konají bezplatně několikrát do roka.
V oblasti tržeb ze zboží výrazně poklesl příjem, a to o celých 24 % ve srovnání s rokem
2004. V letošním roce bude nutné se na tento úsek zaměřit, pravidelně sledovat objem
prodaného zboží a eventuálně vyhledávat nové možnosti v nabídce zboží. Celkově byl
ﬁnanční rok 2005 ukončen kladným hospodářským výsledkem. Hospodářskou situaci
v roce 2005 vystihují tabulkové přehledy o hospodaření s prostředky vlastních ﬁnančních
fondů a tabulka o účelovém určení příspěvků, darů a dotací.
Rekapitulace příjmů
Příjem
1. Příspěvky od zřizovatele
2. Dotace ze státního rozpočtu
2. Vlastní příjmy
3. Ostatní příjmy
Celkem

Částka v Kč
neinvestiční
investiční

Podíl na celk.
příjmech

8 613 819
375 000
1 704 085
374 458

335 873
530 844
154 300
506 940

71,06
7,19
14,75
7,00

11 067 362

1 537 957

100

Příjmy KMCH celkem

12 595 019

V roce 2005 tvořily příjmy od zřizovatele 71,06 %, ostatní příjmy dosáhly podíl
28,94 % celkových příjmů.
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Podíl na příjmech
Částka v Kč

Příjmy v roce 2005

neinvest.

investiční neinvest.

Příspěvky na provoz

a) z rozpočtu Karlovarského kraje
schválený příspěvek zřizovatele
příspěvky na záchranný
archeologický výzkum
b) z rozpočtu Města Cheb
granty a příspěvky na akce
c) dotace ze státního rozpočtu
(kapitola MK ČR)
d) příspěvky od zahraničních
organizací
CRR ČR - IA CBC Phare

v%
invest.

77,83

8 462 000
151 819
92 000

0,83

375 000

3,39

207 458

1,87

Investiční příspěvky

a) z rozpočtu Karlovarského kraje
zařízení pracovišť, expozice
a depozitářů
b) z rozpočtu Města Cheb
bezpečnostní systém v budově
čp. 492/3
c) dotace ze státního rozpočtu
(kapitola MK ČR)
bezpečnostní systém v budově
čp. 492/3
vitríny “Navrátil” - repase 2 ks

Dary
Vlastní příjmy

tržby z prodeje zboží
ostatní (zaokrouhleně)
použití vlastních ﬁnančních fondů

Příjmy celkem

21,98

506 940

33,18

402 000
128 844

26,31
8,34

75 000

0,68

897 979
461 945
274 213
69 948

8,11
4,17
2,48
0,63

11 067 362

87

335 873

154 300

10,10

1 527957 100,00 100,00

Částka v Kč
(zaokrouhleně)

Výdaje v roce 2005
Investiční výdaje
odvod do rozpočtu Karlovarského kraje

Podíl na celk.
výdajích v %

677 000

bezp. systém v bud. čp.492/3 (5. etapa rekonstrukce)

tech. zhodnocení PC sítě
Nákup dlouhodobého hm. majetku-DHM

908 940
164 300
454 717
2 204 957

Neinvestiční výdaje
Nákup materiálu
928 475
z toho nákup sbírek (včetně knihovních)
90 658
nákup drobného hm. majetku
- DDHM
500 312
materiál pro výstavy a propagaci
110 954
Nákup zboží
181 462
z toho vlastní zboží
51 909
komisní zboží
129 553
Platby za energie (vyúčtování a zálohy)
643 715
z toho voda
54 889
elektřina
367 332
plyn
221 495
Platby za opravy, údržbu, servis
248 440
z toho servis EZS a EPS
132 888
Cestovné
57 143
Výdaje na reprezentaci
4 778
Platby za služby
1 638 558
z toho publikace a letáky
393 903
restaurování
167 127
nájemné
362 491
Mzdové náklady - platy zaměstnanců
4 688 105
z toho na dohody o provedení práce
156 855
Povinné pojistné zaměstnanců
1 591 060
z toho zdravotní
409 916
sociální
1 181 144
Sociální výdaje
110 674
Odpisy - tvorba investičního fondu
716 872
Ostatní výdaje (poplatky a jiné)
173 479
z toho pojištění majetku
72 937
Provozní výdaje celkem
10 982 761
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16,72
7,04

1,38

0,69
3,79
0,84

4,88

1,88
0,43
0,04
12,42

35,55
12,06
0,84
5,44
1,32
83,28

2,99
1,27
2,75

NÁKLADY
Č. účtu
501
502
504
511
512
513
518
521
524
527,
528
54
551

Stav
Položka

Plán
12/31/05

Plnění
2005

v%

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

928 475
690 778
284 464
248 440
57 143
4 778
1 638 558
4 688 105
1 591 060

800 000
800 000
500 000
250 000
80 000
15 000
1 386 000
4 600 000
1 564 000

116,06
86,35
56,89
99,38
71,43
31,85
118,22
101,92
101,73

110 674
184 381
716 872

115 000
150 000
727 000

96,24
122,92
98,61

11 143 728

10 987 000

101,43

Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady
Odpisy DM
NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY
Č. účtu
602
604
621
644
648
649
691

Stav
Položka

Plán
12/31/05

Plnění
2005

Tržby ze vstupného
Tržby za zboží
Aktivace zboží
Úroky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Příspěvek na provoz - KK
Granty - Město
Příspěvek na arch. výzkum - KK
Dotace - MK ČR
Zahraniční příspěvky

897 979
461 945
154 310
8 194
69 948
266 019
8 462 000
92 000
151 819
375 000
207 458

900 000
600 000
100 000
10 000
50 000
200 000
8 462 000
80 000
200 000
100 000
285 000

99,78
76,99
154,31
81,94
139,90
133,01
100,00
115,00
75,91

11 146 672

10 987 000

101,45

VÝNOSY CELKEM
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v%

72,79

HOSPODAŘENÍ FINANČNÍCH FONDŮ
KRAJSKÉHO MUZEA CHEB
Stav k 31. prosinci 2005
Fond - číslo
Fond odměn

Počáteční stav Tvorba
k 1. 1. 2005

Použití

Konečný stav
k 31. 12. 2005

911

52 739,00

19 240,00

0

71 979,00

Fond rezervní 914

209 708,63

147 484,48

69 447,71

287 245,40

Investiční fond 916

261 857,33 1 723 872,00

1 838 299,90

147 429,43

105 606,00

26 595,87

FKSP

912

44 201,87

88 000,00

l. Fond odměn - 911
Počáteční stav k 1.1.2005
Tvorba:
Rozdělení HV 2004 - příděl ze zisku
Tvorba celkem

52 739,00 Kč

Konečný stav k 31. prosinci 2005

71 979,00 Kč

19 240,00 Kč
19 240,00 Kč

2. Fond rezervní - 914
Počáteční stav k 1.1.2005
Tvorba:
Veřejná sbírka - úroky z vkladu v KB
Dar na veřejně prospěšné účely - AMRO, a.s.
Dar AMT Model
Dar na výstavu Vietnam - Lanzaro, spol. s r.o.
Dar na výstavu Vietnam - Danvit expres spol. s r.o.
Rozdělení HV 2004 - příděl ze zisku
Tvorba celkem
Použití:
Odvod do rozpočtu Karlovarského kraje - porušení rozp. kázně v r. 2003
Odvod do rozpočtu Karlovarského kraje - penále za porušení rozp. kázně
Výstava Vietnam - úhrada nákladů
Letní tábor v muzeu
Použití celkem
Konečný stav k 31. prosinci 2005
z toho: zůstatek z veřejné sbírky

209 708,63 Kč
2,57 Kč
10 000,00 Kč
500,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
76 981,91 Kč
147 484,48 Kč
6 345,00 Kč
3 102,71 Kč
60 000,00 Kč
500,00 Kč
69 947,71Kč
287 245,40 Kč
8 907,35 Kč
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3. Investiční fond - 916
Počáteční stav k 1.1.2005
Tvorba:
Převod z Fondu majetku ve výši odpisů 1 - 12 2005
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje
Příspěvek z rozpočtu Města Chebu
Tvorba celkem
Použití:
Odvod do rozpočtu KK
Technické zhodnocení PC sítě
Rekonstrukce EZS, EPS CCTV č.p. 492
(celkem 909 000,00 Kč, z toho dotace MK ČR 402 000,00 Kč)
Vitríny Navrátil 2 ks
(celkem 257 68,00 Kč, z toho dotace MK ČR 128 843,00 Kč)
Vzduchotechnika
Podesta
Frekvence Špejchar
Vrácení nevyčerpaných investičních prostředků KK
Použití celkem
Konečný stav k 31. prosinci 2005

261 857,33 Kč
716 872,00 Kč
500 000,00 Kč
507 000,00 Kč
1 723 872,00Kč
677 000,00 Kč
164 299,90 Kč
507 000,00 Kč
128 843,50 Kč
45 149,00 Kč
69 972,00 Kč
81 907,50 Kč
164 128,00 Kč
1 838 299,00 Kč
147 429,43 Kč

4. FKSP - 912
Počáteční stav k 1.1.2005
Tvorba:
Zákonný příděl - 2 % z objemu mzdových N/1 - 12 2005
Tvorba celkem
Použití:
Příspěvky na stravenky - I - IV./2005
Zájezd zaměstnanců - doprava
Příspěvky zaměstnancům na LT
Příspěvky zaměstnancům (rekreace, tělovýchova)
Příspěvky zaměstnancům (sociální potřeby)
Odměna pracovníkům při jubileu
Použití fondu celkem
Konečný stav k 31. prosinci 2005

44 201,87 Kč
88 000,00 Kč
88 000,00 Kč
62 688,00 Kč
8 556,00 Kč
1 000,00 Kč
19 862,00 Kč
5 000,00 Kč
8 500,00 Kč
105 606,00 Kč
26 595,87 Kč
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MIMOŘÁDNÉ PŘÍSPĚVKY, DARY, DOTACE A GRANTY
ČERPANÉ V R. 2005 (v Kč)
Projekt

Karlovarský kraj Město Cheb MK ČR
mimoř.příspěvky granty
státní dotace

Valdštejn a Cheb
Cheb v době secese

3 000,00

Knižní minitrh Knihobraní
5. ročník (1. 10. 2005)
Mikroﬁlmování
ohrožených regionálních
periodik
Sborník CHM 2004

7 000,00

43 000,00

Rekonstrukce EZS, EPS
čp. 492
Výroba replik
128 843,50
2 ks muzejníchvitrín
(z příspěvku
na zařízení)
Vietnam nejsou jen
tržnice
Restaurování - obraz
Seeberg, rel. intarzie
Muzeum a škola
Záchranný
archeologický výzkum
Od masopustu
k velikonocům
Zařízení do depozitářů

5 000,00
Odbor umění
a knihoven
43 000,Odbor umění
a knihoven

507 000,00

15 000,00

30 000,00
151 819,00
13 000,-

Podesta
Vzduchotechnika
Frekvence Špejchar
Příměstský tábor

69 972,00
40 149,00
80 907,50

Divadlo ve výchově

9 600,00

9 000,2 000,-
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402 000,00
MKD - ISO/A
128 843,50
OMG - ISO/D

Jiné
Phare CBC,
3 711 EUR 50 %
Phare CBC ,
6 364 EUR, 90%

20 000,00
Sokolovská
uhelná a.s.

15 000,00
30 000,00
MK ČR
Danvit s.r.o.
30 000,00
Lanzaro s.r.o.
82 000,00
ISO/D MKD
„Městská rallye“
- pracovní listy
30 000,00
ORNK
200 000,00
ISO/D MKD

500,00
AMT-Model

Staňte se našimi partnery ve světě kultury
Sponzorskou podporou našich aktivit pomůžete zachránit některé významné památky
Chebska, kulturní dědictví města a regionu, ve kterém žijeme. Vydáváním knih
a sborníků pomáháme všem a hlavně mladým lidem poznat a seznámit se s historií
místa, ve kterém se narodili, chodí do školy a možná budou žít celý život. Pomáháme
tak vytvářet historické povědomí o místě, kde byla historická paměť absolutně
zpřetrhána.
Co Vám, potenciálním ﬁnančním partnerům, můžeme nabídnout?
- dokonalé poznání prostředí regionálního muzea
- moderní otevřenou kulturní instituci, která uchovává historickou paměť města
a regionu
- možnost použití fotograﬁe zrestaurovaného obrazu či sochy na ﬁremní kalendář,
před i po ukončení restaurování
- zvětšená fotograﬁe zrestaurovaného obrazu či sochy s patřičným textem se může
stát ozdobou obchodu, restaurace, kavárny či benzínové pumpy
- v případě zájmu je možné uspořádat návštěvu restaurátorského atelieru v Praze
- možnost prezentace ﬁrmy v reprezentativních prostorách Valdštejnské obrazárny
v budově Krajského muzea Cheb
- spolehlivost opravdového partnerství při muzejních činnostech a v muzejních
produktech
- seriozní přístup
- prezentace uměleckohistorických sbírek ve Vašich vstupních prostorách
- zpracování historie či konzultace v historických tématech
Restaurování
Součástí péče o sbírkový fond Krajského muzea Cheb je především restaurování
jednotlivých sbírkových předmětů. Každoročně v souladu s dlouhodobým
programem restaurování sbírkového fondu, dle akutního stavu a často nutnosti
a potřeby záchrany jednotlivých sbírkových předmětů, navrhujeme k restaurování
celou řadu sbírkových předmětů. Vzhledem k omezenému množství ﬁnančních
prostředků je nutné velmi pečlivě vybírat.
Pro rok 2006 byly navrženy k restaurování následující sbírkové předměty:
1. Restaurování péřových obrázků
2. Restaurování kolekce obrazů ze zámku Hartenberg
3. Restaurování kovového antependia sv. Alžběty
Na základě domluvy je možné spoluﬁnancovat dle přání i ostatní činnosti, zvláště
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pak aktivity pracoviště muzejní pedagogiky, kde jsou pořádány zajímavé programy
pro děti od mateřských škol až po studenty středních škol.
Publikační činnost
Sborník chebského muzea
Tradiční regionální periodikum, jehož vydávání jsme obnovili v roce 1993. Vychází
tedy již 13. rokem. V ediční činnosti Krajského muzea Cheb je vydávání sborníku
prioritou i ve výhledovém plánu odborné prezentační činnosti z důvodu potřeby
interpretovat a prezentovat nové poznatky z regionálních dějin. Celkové náklady cca
do 80 000 Kč.
Po stopách jednoho šlechtického rodu
Obsáhlý katalog k výstavě o ministeriálním rodu Nothaftů. Výstava se uskuteční
v rámci doprovodného programu k přeshraniční krajinné výstavě Cheb - Marktredwitz.
Obsahově velmi erudovaný text vzniklý na základě velmi dobré heuristické přípravy
a archivního výzkumu. Doplněn o unikátní obrazovou dokumentaci. Autory jsou
mladí historici: Mgr. Karel Halla, Harald Stark M.A. a Mgr. Zbyněk Černý.
Co říci závěrem
Rok 2005 byl v Krajském muzeu Cheb byl dobrý. Záměrně píši dobrý. Vím totiž,
že mohl být lepší, ale vzhledem k objektivním skutečnostem v personální oblasti
vlastně mohl být i horší.
V každé instituci, ﬁrmě či společnosti, dojde-li k nenadálé obměně řídícího
managementu, projeví se tato situace dříve nebo později. Mou snahou bylo, aby
chod muzea byl navenek zachován bez velkých obtíží, aby nedošlo k ekonomickým
a ﬁnančním problémům. Nesmím také zapomenout na to, že v roce 2005 jsem i já
trávila mimořádně delší období mimo muzeum. Jednak jsem strávila delší dovolenou
spojenou s odborným programem mimo Evropu a zhruba měsíc po operačním
výkonu jsem byla i na pracovní neschopence.
Přes tyto objektivní handicapy jsme zvýšili návštěvnost muzea a podařilo
se splnit úkoly, které jsme na začátku roku naplánovali. V průběhu roku byl položen
kvalitní základ pro naše další muzejní činnosti, které nás čekají v roce 2006.
Tento rok bude v Chebu jednoznačně probíhat ve znamení Krajinné výstavy.
Pro nás to znamená organizačně náročné období práce na Chebském hradě, dále pak
nás čeká i mimořádně ﬁnančně náročná výstava Po stopách jednoho šlechtického
rodu v rámci přeshraničního projektu s Muzeem Chebska v Marktredwitz. Kromě
mnoha výstupů pro veřejnost bude rok 2006 především zaměřen na práci spojenou
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s evidencí a inventarizací sbírkového fondu. Dle platných zákonných norem budou
prováděny inventury, bude probíhat předávání podsbírek z důvodu odchodu do
starobního důchodu apod.
V závěru roku jsme podali poměrně dost žádostí do různých dotačních
titulů. Budeme-li úspěšní, bude velmi složité ﬁnančně se vyrovnat s naplánovaným
programem při vědomí nárůstu cen všech energií a služeb. Velmi složitá ﬁnanční
situace nastane zřejmě i při realizaci nové expozice 20. století vzhledem k tomu, že
programy hrazené z Interregu jsou ﬁnancovány až po realizaci akce. Totéž bude platit
právě u projektu již zmíněné výstavy a katalogu Po stopách jednoho šlechtického
rodu.
Na samý závěr chci poděkovat všem zaměstnancům muzea, že zvládli bez velkých
obtíží rok 2005, všem našim partnerům, muzeím nejen v Karlovarském kraji,
zřizovateli Karlovarskému kraji, Ministerstvu kultury ČR, Spolku přátel starého
Chebu, Společnosti Aloise Johna, Městu Cheb, zahraničním partnerům, sponzorům
a dárcům a především všem návštěvníkům, kteří k nám rádi chodí a s kterými jsme
i my rádi. Těšíme se s Vámi se všemi po celý rok 2006.
Krajské muzeum Cheb děkuje všem, kteří se podíleli v roce 2005 na kulturních
aktivitách muzea, a pomohli tak realizovat některé projekty:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, cestovního ruchu a lázeňství,
památkové péče
Město Cheb
MK ČR, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Asociace muzeí a galerií ČR
Český výbor ICOM
EU malé projekty CBC programu Phare
Sokolovská uhelná, a. s.
Amro, a. s.
Pekárna Tritia spol. s. r. o.
Gymnázium Cheb
Střední integrovaná zemědělsko - managerská škola Cheb
Galerie Fotograﬁe G 4
Nakladatelství - Libri
Firma BOS
Development Trading a. s.
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Také děkujeme všem, především kolegům z muzeí a galerií Karlovarského kraje
za spolupráci na odborných projektech, ale i za běžnou kolegiální spolupráci,
radu či zkušenost, i všem ostatním. Jsou to především: Státní okresní archiv Cheb,
Spolek přátel za starý Cheb, Regionální muzeum Teplice, Regionální muzeum
Litoměřice, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, Egerlandmuseum Marktredwitz,
Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel, Stadtmuseum München, Národní památkový
ústav, regionální pracoviště Plzeň, Západočeské muzeum Plzeň, Městské muzeum
Mariánské Lázně, Technické muzeum Brno a Etnograﬁcký ústav MZM v Brně.
Mimořádné poděkování patří panu prof. JUDr. Ing. Romanu Makariusovi, CSc. za
dlouhodobou zápůjčku předmětů na prodlouženou výstavu Maestro Rudolf Serkin.

Ediční nabídka Krajského muzea Cheb
Blattný a kol.
Valdštejnská obrazárna
Brož., 180,- Kč, 220,- Kč anglická a německá verze + poštovné.
Petr Beran
Píseň o Loretě
Brož., 2. rozšířené vydání, 31 stran textu, 39 fotograﬁckých příloh
cena: 40,- Kč.
Jaromír Boháč
Cheb - město / historicko-turistický průvodce č. 11
Německá verze: J. Boháč, E. Bočková.
Brož., 240 str., 79,- Kč + poštovné.
Jaromír Boháč
Deset obrazů z dějin Chebského muzea
Zehn Bilder aus der Geschichte des Egerer Museums
Brož., 223 stran, cena: 100,- Kč + poštovné.
Zbyněk Černý
Willi Russ - Sochař a keramik
Brož., 32 stran, česká a německá verze, cena: 100,- Kč + poštovné.
Vandrovní sešit po Goethových stopách na Chebsku a okolí
Skládačka, cena: 10,- Kč + poštovné.
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Josef Hájek
Barokní umění ze sbírek Chebského muzea
Brož., 75 str., 60,- Kč + poštovné.
Jitka Chmelíková
Maestro Rudolf Serkin
Brož., 88 stran, česko-německo-anglická verze, cena: 100,- Kč + poštovné.
Jitka Chmelíková
Osudy Chebských židů. Chebští Židé od 2. poloviny 19. století do současnosti
Brož., 148 str., 101 obr., 150,- Kč + poštovné.
František Kubů
Štaufská ministerialita na Chebsku
Brož., 128 stran včetně příloh, 150,- Kč + poštovné.
Jan Mergl
Užité umění secese ve sbírkách západočeských muzeí
Brož., 105 str., 30,- Kč + poštovné.
Irena Michaláková
Bibliograﬁe
Regionálně zaměřené diplomové práce studentů českých vysokých škol II.
Brož., 19 str., 35,- Kč + poštovné.
Vladimír Růžek
Chebská radnice a její středověké fresky
Brož., 192 str., 16 stran čb. přílohy, anglické a německé resumé, 55,- Kč + poštovné.
Karl Siegl
Seznam majitelů měšťanských domů v Chebu
Purkmistři města Chebu v letech 1282-1928 a členové městské rady v letech 1384 - 1777.
Brož., 153 stran, cena: 70,- Kč + poštovné.
Pavel Šebesta
Císařský a královský hrad v Chebu
Brož., 20 str., 25,- Kč česká verze, německá 35,- Kč + poštovné.
P. Šebesta, Iva Votroubková
Chebské kamnářství
Brož., 7 str., německá verze: 20,- Kč.
Iva Votroubková
Chebský lidový nábytek
Brož., 120 str., 100,- Kč + poštovné.

97

Jitka Chmelíková
Osvobození-Liberation-Cheb 1945
Brož., 134 str., 150,- Kč, český a anglický jazyk.
Jaromír Boháč, Josef Janáček, František Kubů
Albrecht z Valdštejna a Cheb / Albrecht von Wallenstein und Eger
Brož., 135 str., 60,- Kč, český a německý jazyk.
Josef Režný
Dudáci na Chebsku
Brož., 156 str., 10,- Kč + poštovné.
Zbyněk Černý
Cheb v době secese / Eger in der Zeit der Sezession (1898 - 1914)
Brož., 156 str. 120,- Kč + poštovné.
Sborník Chebského muzea 1999, 2000
Brož., 141 str., 191 str., 150,- Kč, 160,- Kč + poštovné.
Sborník Chebského muzea 2001, 2002
Brož., 256 str., 311 str., 170,- Kč + poštovné.
Sborník Chebského muzea 2003, 2004
Brož., 213 str., 252 str., 150,- Kč + poštovné.
Výroční zpráva Krajského muzea Cheb za rok 2004
Brož., 92 stran. Cena: 30,- Kč + poštovné.

Publikace je možné objednat na adrese:
Krajské muzeum Cheb, příspěvková organizace
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 01 Cheb
tel.: +420 354 400 620, fax: +420 354 422 292
www.muzeumcheb.cz, email: sekretariat@muzeumcheb.cz
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Výroční zpráva Krajského muzea Cheb,
příspěvkové organizace
za rok 2005
Z podkladů: Hodnocení činnosti odborného oddělení, úprava a údržba
budov a z podkladů ekonomicko-provozního oddělení sestavila
PhDr. Eva Dittertová
Technická příprava: PhDr. Tomáš Dostál
Fotograﬁe: archiv Krajského muzea Cheb
Graﬁcká úprava: Jiřina Illková, Graﬁka & Design
Tisk: HB print Cheb
Náklad: 150 kusů
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