Výroční zpráva 2009
Krajské muzeum
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Muzeum Cheb, Knedlík-Kloß-Knödel aneb Knedlíkové nebe, vernisáž 28. 8. 2009

Krajské muzeum Karlovarského kraje bylo do 31. 12. 2009 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, (Zastupitelstvo Karlovarského kraje na
zasedání dne 14. 12. 2006 pod číslem usnesení ZK 217/12/06 projednalo a rozhodlo o sloučení tří muzejních příspěvkových organizací v jednu
příspěvkovou organizaci Krajské muzeum Karlovarského kraje se sídlem v Chebu), ve smyslu ustanovení §15. a) zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně
sbírek muzejní povahy. Ve smyslu § 2 výše uvedeného zákona, ve smyslu Zřizovací listiny KMKK plní organizace funkce muzea ve všech sbírkových,
vědeckých a výstavních atributech této činnosti. Umožňuje návštěvu expozic a výstav, poskytuje další informační služby související s předmětnou
činností. Je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle zákona č. 483/2004 Sb.
Osmé Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 17. září 2009 rozhodlo o opětovném rozdělení Krajského muzea na tři samostatná muzea (Usnesení
č. ZK 254/0909 schvaluje rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace na tři samostatná muzea Cheb, Karlovy Vary
a Sokolov ).
První diskuse na téma rozdělení muzea se objevily již na celopodnikové poradě počátkem března 2009 v Sokolově, kde byla představena radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ing. Eva Valjentová. Právě k ní směřovaly otázky týkající se rozdělení muzeí ze strany zaměstnanců
muzea v Sokolově a v Karlových Varech. Od tohoto okamžiku až do zmíněného zastupitelstva se zaměstnanci i vedení kraje zabývali touto problematikou. Bylo dosti složité udržet celoročně chod organizace a zajistit plnění úkolů krajského muzea v této rozjitřené atmosféře, kterou intenzivně
podporovala regionální média. Od září 2009 se pak vedení muzea muselo zabývat přípravou rozdělovací agendy tak, aby mohl být návrh na rozdělení
muzea předložen do prosincového krajského zastupitelstva včetně nových zřizovacích listin.
I přes tyto nepříznivé okolnosti se podařilo vytýčené úkoly splnit. Jednalo se především o úkoly v investiční oblasti, kde se vedle projektových příprav
podařilo dokončit přestavbu budovy školy na depozitární objekt v Chebu. Na zámku v Sokolově byla pak realizována zdařile rekonstrukce výstavních
prostor. V druhé polovině roku byla úspěšně provedena náročná oprava střech muzejních budov v Krásně. K projektovým činnostem patří projektování a příprava podkladů do žádosti o financování Česko-bavorského geoparku do ROP, dále pak projektová příprava na obnovu objektu a využití
památkové budovy Císařských lázní v Karlových Varech a v neposlední řadě projektová příprava na památkovou obnovu statku v Milíkově. Během
roku se konaly desítky pracovních jednání a setkání k vyjmenovaným činnostem, během nichž docházelo k celé řadě objektivních i subjektivních
potíží týkajících se plynulosti projektových prací. Některé konečné výstupy přecházejí do roku 2010.
V oblasti prezentačních aktivit se konaly velmi atraktivní výstavy ve všech muzeích. Nejvíce pozornosti bylo věnováno výstavě Knedlík-Kloß-Knödel
aneb Knedlíkové nebe, jak ze strany návštěvníků, tak médií. Velmi úspěšné byly výstavy v Karlových Varech Hry a klamy a výstava významného českého umělce profesora Vladimíra Franze. V Sokolově slavila úspěch výstava Sokolov – Falkenau, uspořádaná k 730. výročí písemné zmínky o městě
Sokolov. Pracovníci sokolovského muzea se také spolupodíleli na vytvoření Muzea bezpečnostních sborů v Habartově, které připomíná neblaze
proslulý incident z roku 1938, kdy zde byli postříleni čeští četníci německými nacionalisty. V chebském muzeu spatřila světlo světa nová expozice
raných dějin Chebska.
O všechny výstavy byl poměrně značný zájem jak ze strany dospělých, tak především dětských návštěvníků, a to díky jejich atraktivitě a především
zvýšené propagaci. Podíl na stoupající návštěvnosti měly určitě doprovodné akce a programy.
Celý uplynulý rok 2009 byl ve znamení balení a stěhování sbírek ve všech třech muzeích. V Chebu ve druhé polovině roku kurátoři podsbírek balili
sbírkové předměty pro přípravu ke stěhování v roce 2010. Jedná se o podsbírku textilu, hraček, modelů, kovů, obrazů, soch, nábytku, hospodářského
nářadí, skla, porcelánu, keramiky, archeologie. V roce 2010 budou sbaleny přírodovědné sbírky. Karlovarští zase vyklízeli depozitární objekt v Černavě, balili a stěhovali sbírky do jiného objektu. Objekt v Černavě bude nabídnut k prodeji. V prosinci byla předána budova Muzea Zlatý klíč novému
vlastníkovi firmě Golem.
I z tohoto objektu bylo nutno vystěhovat zbývající předměty ze stálé expozice, dále celou řadu věcí z vybavení objektu a vše připravit na předání
novému vlastníkovi. Příprava sbírek ke stěhování, jejich důkladné balení a evidence zaměstnaly v 1. pololetí všechny kurátory sbírek, jejichž fondy
se v objektu v Černavě nacházely. Jednalo se o fondy geologie, národopisu, militárií-terče, textilu a železa. Naproti tomu ve 4. čtvrtletí se věnovala
maximální pozornost vyklizení Muzea Zlatý klíč. Jednalo o přemístění vystavených fondů umění, nábytku, porcelánu, cínu a kompozic.
V Sokolově byly stěhovány tzv. loketské sbírky, když předtím proběhla dva roky trvající náročná revize sbírek před zabalením.

3

Muzeum Karlovy Vary, Nová louka a Zlatý klíč, Caprichos 009, výstava obrazů Vladimíra Franze, vernisáž 4. 7. 2009

I přes ztíženou situaci během roku 2009 museli všichni administrativní i odborní pracovníci být schopni zajistit další úkoly a povinnosti chodu
muzeí.
Ve svém zaměření na mladé návštěvníky rozšířila svoji programovou nabídku především muzea v Chebu a v Karlových Varech. Bohužel v Sokolově
tento nárůst nebyl zaznamenán, jen v Muzeu v Horním Slavkově bylo pokračováno v konání soutěží pro děti, které se setkávají se stále větším ohlasem v řadách školní mládeže.
S návštěvností muzeí můžeme být celkově spokojeni. I v době, kdy obecně klesá návštěvnost kulturních zařízení a památkových objektů, se muzeu
podařilo udržet srovnatelný počet návštěvníků jako v roce 2008. Návštěvnost vzrostla v muzeu v Chebu, bohužel byl zaznamenán pokles návštěvnosti
v Sokolově. Největší nárůst návštěvnosti zaznamenalo Muzeum Karlovy Vary. Celkem Krajské muzeum navštívilo 97 520 návštěvníků, tento počet
se téměř vyrovnal loňskému roku, kdy do muzea přišlo 98 000 návštěvníků. Zde je nutné zdůraznit zvýšenou návštěvnost v Královské mincovně
v Jáchymově, která nabízí pěkný a přitažlivý doprovodný program po celý rok.
Muzeum v Sokolově se svojí pobočkou Hornického muzea v Krásně získalo prestižní cenu vyhlašovanou MMR ČR v soutěži Kudy z nudy v kategorii
Ceny turistických regionů a umístilo se na prvním místě v Karlovarském kraji.
Velkým zásahem do chodu muzea bylo rozhodnutí zřizovatele o krácení finančního provozního příspěvku počátkem října o 1 204 244 Kč a právě zde
sehrálo svou roli i rozdělení muzea. Znamenalo to přehodnotit priority, především ovšem dostát závazkům z již uzavřených smluvních vztahů, zastavit činnosti, které zastavit šly bez penalizačních důsledků. Velké potíže nastaly s předfinancováním projektu připraveného karlovarskými historiky
Cestou ke svobodě.
V důsledku krácení provozního rozpočtu nevyšel Sborník muzea Karlovarského kraje pro rok 2009, ač byl připraven text i grafická úprava. Vedení
muzea v Karlových Varech se snažilo najít způsob financování knihy Lexikon známých osobností autora Stanislava Burachoviče, která v závěru roku
spatřila světlo světa. Taktéž se karlovarským muzejníkům podařilo zajistit financování tisku publikace Cesta ke svobodě.
Muzeum Cheb je regionálním pracovištěm zachování tradiční lidové kultury, v roce 2009 se realizovalo 4. kolo dotazníkového průzkumu k tématu
lidová strava, doprava, trh a lidový oděv. Do průzkumu se zapojilo 82% obcí v Karlovarském kraji. Agendu, žádost a administraci grantu MK ČR
a konzultace zajišťuje PhDr. Iva Votroubková.
Pracovníci muzea spolupracovali na přípravě prezentačních produktů – propagačních skládaček a knihy – společně s pracovníky odboru kultury KÚ
KK. Propagační skládačky i kniha vyšly v závěru roku.
V měsíci červnu bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení míst ředitelů poboček v Sokolově a v Karlových Varech. Z tohoto řízení v Sokolově vítězně
vyšel Ing. Michael Rund, který do funkce nastoupil 1. listopadu 2009. V Karlových Varech byla vybrána dosavadní ředitelka pobočky Ing. Lenka
Zubačová, která byla taktéž k 1. listopadu 2009 jmenována ředitelkou Muzea v Karlových Varech.
Ředitelka muzea PhDr. Eva Dittertová obhájila svůj dosavadní post a byla znovu zvolena na 9. Sněmu muzeí a galerií ČR v Písku ve dnech 6.-7. října
2009 předsedkyní Asociace muzeí a galerií ČR.
S touto funkcí je spjata náročná časová vytíženost, ředitelka muzea tak ovšem reprezentuje nejen české muzejnictví, ale i svoje mateřské muzeum
a zřizovatele Karlovarský kraj v rámci celé České republiky.
Celkově lze konstatovat, že i přes zmíněné potíže se muzeum snažilo přispět svým dílem k pozitivní prezentaci Karlovarského kraje nejen vůči
obyvatelům kraje, ale i vůči jeho tuzemským i zahraničním návštěvníkům. Tomu odpovídá celková návštěvnost muzeí a jejich poboček.
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Statek Milíkov, návšteva ministra kultury Václava Jehličky, 3. 4. 2009

Sbírky

Muzeum Cheb, balení sbírek ve Špejcharu, příprava ke stěhování do budovy nového depozitáře, listopad 2009

Sbírky

Konzervování
Ve všech třech muzeích probíhají průběžně konzervátorské zásahy,
odborné pracoviště se nachází v Chebu. Konzervační práce se
upřednostňují na předmětech dlouhodobě vystavených v expozicích
a na předmětech, které se připravují k vystavení nebo k zápůjčce.

I v roce 2009 pokračovaly práce na vhodnějším uložení sbírek. Pracovníci Muzea v Karlových Varech dokončovali vybalování a ukládání sbírek
přestěhovaných do nového depozitáře a definitivně tak opustili depozitární objekt v Černavě jako naprosto nevyhovující úložiště sbírek. Pracovníci muzea v Chebu vypracovali plán balení a harmonogram stěhování sbírek. Zabalili více jak dvě třetiny sbírek a připravili je ke stěhování na
jaře 2010 do nových depozitárních prostor. I v Sokolově došlo k dlouho
očekávanému vystěhování tzv. loketských sbírek z depozitárních prostor. Stěhování materiálně zajišťoval vlastník sbírek, NPÚ Loket.

Péče o sbírky
Restaurování:
Cheb

Cheb
Každoročně se dělají konzervační zásahy na sbírkových předmětech
v expozici Chebského hradu a v expozici muzea před zahájením sezóny,
tedy v době zimní generální údržby, kdy je muzeum cca 8 týdnů
zavřené pro veřejnost.
Před otevřením statku v Milíkově bylo očištěno a základní konzervační
zásah byl proveden na 270 předmětech.

Konzervační zásahy na sbírkových předmětech pro potřeby
výstav
militária: Mt 15 ks ( Mt 164, 213, 238, 559, 125, 150, 248, 215, 260,
638, 70, 391, 316, 247, 391) – výstava Chebsko ve víru válek
archeologie: Chebský hrad 1993, 12 ks retuš (pro expozici Počátky
Chebu)

Hallwichova sbírka – 1. část – 18 ks

obrazy: O 421, O 481, O 482  –  konzervace 3 obrazů malíře Reinera
(Počátky Chebu)

restaurátor: Zdeňka Němcová, Jablonec nad Nisou

hospodářské nářadí: (pro expozici – konzervace a instalace kaborek)

dokončení: předáno 30. 12. 2009

(pro expozici v Milíkově – konzervace litinové pečící formy)

restaurování grantem ISO – celkové náklady 118 000,- Kč
(59 000,- KMKK)

kovy a hospod. nářadí: 105 ks (výstava Knedlík-Kloß-Knödel)

péřové obrázky: 2 ks – G 2 200, G 2 195

konzervační zásahy v podsbírkách – přírůstky 2009 – celkem 55 ks

restaurátor: Alena Grendysová Kadavá, Praha
dokončení: 30. 6. 2009
náklady: hrazeno KMKK – celkem 50 000,- Kč (25 000,- / 1 ks)

Sokolov
V roce 2009 nebylo restaurování žádného sbírkového předmětu
realizováno.

Karlovy Vary
Portrét Franze Stöhra (kolem r. 1840, olejomalba na plátně, Uo 570)
náklady: 20 000,- Kč (50% kryto z programu ISO MK ČR)

sbírka Milíkov – hlubší konzervační zásahy: 7 ks

Konzervační zásahy na archeologických nálezech:
Cheb, Provaznická 1992, rekonstrukce nádoby DOK
Cheb, Šlikova 2004, rekonstrukce kachlů- DOK
Cheb, Dlouhá 2005, retuš DOK
Kynžvart zámek, Sládkův dům 2006, retuš DOK
Dolní Lomany, st. sb., lepeno DOK
Libá hrad, 2009 mytí keram. střepů, odrezování kovových nálezů ROZP
Starý Hrozňatov zámek 2008 – sklo – 1 ks – lepení, lakování DOK
Lepení střepů nádoby z Chocovic A 1479
Chebský hrad 2007 – mytí keramiky
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Konzervační a restaurátorské práce na vybraných
předmětech
podsbírka sochy: 16 ks (S 243, S 239, S 241, S 349, S 247, S 244,
S 273, S 234 S 238, S 228, S 252, S 272, S 224, S 737, S 874, S 880)
podsbírka textil: 26 ks (včetně konzervátorských karet)
(E 4 063, E 3 861, E 1 869, E 1 916, E 1 904, E 1 914, E 1 917,
E 4 071, E 1 911, E 2 824, E 2 825, E 2 826, E 2 827, E 2 828,
E 2 829, E 3 930, E 3 916, E 3 917, E 3 918, E 3 934, E 3 925,
E 3 926, E 3 927, E 3 935, E 3 931, E 3 933)

Digitalizace knižního fondu
V roce 2009 proběhla III. etapa mikrofilmování knih lázeňských hostů
v Karlových Varech, tzv. „Kurlistů“ z let 1865-1875.
Celkové náklady: 90 092,- Kč (63 000,- Kč bylo kryto z programu VISK
7 MK ČR).
Dále v roce 2009 proběhla III. etapa digitalizace 2 svazků vzácných
balneologických spisů z let 1647-1749.
Celkové náklady: 50 078,- Kč (35 000,- Kč bylo kryto z programu VISK
6 MK ČR).

+ očištění 10 ks praporů
Práce konzervátorů při realizaci výstav KMKK, Muzea Cheb:
– Z ateliéru Michaely Lesařové-Roubíčkové:
stavění vitrín, stěhovací práce
– Počátky Chebu – vstupní část expozice muzea:
vytváření galvanoplastik a kopií předmětů ze sbírek KMKK z podsbírky
archeologie:
kopie mincí cca 50 ks, kopie hracího kamene, kopie bronzového
křesadla ve formě psíka, kopie zakončení meče, kopie bronzové přezky,
konzervace železné přezky
konzervace železných hrotů kopí, konzervace železné drátěné košile,
konzervace kamenného náhrobního kamene, konzervace židovské
pokladny

Péče o přírodovědné sbírky
desinfekce botanických sbírek vymrazováním (2× celá podsbírka)
pravidelná desinfekce entomologických sbírek v depozitáři (Invet – 2×)

Sokolov
Byla provedena pravidelná údržba a konzervace sbírkových předmětů
vystavených v expozici Hornického muzea Krásno a konzervace
předmětů ve štole č. 1 v Jáchymově. Konzervační zásahy v podsbírce
historie: 28 kusů.

Karlovy Vary
V roce 2009 byla provedena ochrana celého fondu militárií-terče před
jejich nastěhováním z Černavy do nového depozitáře v Belvederu
insekticidním ozářením. Likvidace dřevokazného hmyzu a jiných
parazitních organizmů byla zajištěna dodavatelsky na speciálním
pracovišti k tomu určeném v SM v Roztokách u Prahy.
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Akvizice
V roce 2009 se uskutečnily dvě pracovní jednání nákupní a odpisové
komise, poradního sboru ředitele KMKK.

Cheb
Akvizice pro Sbírku Muzea Cheb
Soupis realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Cheb:
NOK 01/09 (NOK-SMCH 01/09)
podsbírka 25 - jiná - textil
P 02/09
předmět: dámské plesové a společenské šaty z 50.-70. let
20. stol. – 10 ks a vyšívaný přehoz přes manželské postele,
40. léta 20. stol.
prodávající: Oldřich Koukal, Palackého 1732, Aš
cena: 3 000,- Kč
NOK 03/09 (NOK-SMCH 03/09)
diapozitivy
P 15/09
předmět: 116 ks barevných diapozitivů – 1982
okresní soutěž vývěsních skříněk - Skalná, Hazlov, Cheb,
Velká Hleďsebe, Mariánské Lázně.
prodávající: Ladislav Štojdl, Dukelská 26, 350 02 Cheb
cena: 25,- Kč/1 ks, celkem: 2 900,- Kč

NOK 04/09 (NOK-SMCH 04/09)
podsbírka 25 - jiná - sochy
P 16/09
předmět: Ježíš klesající pod křížem dřevěná plastika s původní polychromií
místní určení: Chebsko (Sv. Kříž)
časové určení: 1. třetina 19. století
prodávající: Jolana Mikešová, Lesní 17, 350 02 Cheb
cena: 50 000,- Kč
NOK 07/09 (NOK-SMCH 07/09)
podsbírka 25 - jiná - současné dějiny
P 14/09
předmět: DVD - letecký den
vydavatel: Letiště Cheb, 2008
místní určení: Cheb
časové zařazení: 23.- 24. 8. 2008
nákup od: Knihkupectví NAVA,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad
cena: 135,- Kč
NOK 08/09 (NOK-SMCH 08/09)
podsbírka 25 - jiná - hospodářské nářadí
P 17/09
předmět: staré kuchyňské nádobí:
1. skleněný talíř
2. porcelánová mísa
3. topinkovač
4. obracečka, pochromovaný plech
5. tyglíkovitý cedník – hliník
6. rendlík – obsah 1,5 l, smalt
7. nízký rendlík – průměr 20 cm, smalt
8. 2 ks trychtýř – smalt
9. ruční lis na brambory – 2 ks
10. plecháček – smalt
11. strunový kráječ na vařené brambory
časové zařazení: 50.-60. léta 20. stol.
cena: celkem 850,- Kč
nákup od: Video a music, Masarykovo nám., Žamberk

NOK 09/09 (NOK-SMCH 09/09)
podsbírka 13 - numismatika
P 11/09
předmět: sada oběžných mincí 2008 + pamětní medaile
Mistrovství Evropy ve fotbale 2008
cena: doplatek 70,- Kč (předplatné v r. 2008)
nákup od: ČNS – Pobočka Cheb
NOK 10/09 (NOK-SMCH 10/09)
podsbírka 13 - numismatika:
P 11/09
předmět: sada oběžných mincí 2009 + pamětní medaile
cena: 350,- Kč
nákup od: ČSN – Pobočka Cheb
Celková hodnota realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Cheb v roce
2009 představuje částku: 57 305,- Kč.

Projednané a nerealizované nákupy pro Sbírku Muzea Cheb
NOK 02/09 (NOK-SMCH 02/09):
podsbírka 25 – jiná - sochy:
předmět: Chebské řezbované jesličky pod skleněným poklopem,
časové zařazení: konec 18.- 1. pol. 19. stol.
místní určení: Chebsko – Kynšperk nad Ohří
prodávající: Věra Kodatová, Březinova 3, 350 02 Cheb
požadovaná cena: 150 000,- Kč
Nákup byl projednáván na jednání poradního sboru pro
sbírkotvornou činnost 11. 2. 2009 (viz protokol č. 1 z 11. 2.
2009). Žádost na mimořádný výkup MK ČR - ISO byla
podána 17. 2. 2009. MK ČR žádost neprojednávalo. Žádost
podaná na MK ČR byla písemně ponechána (11. 9. 09)
v platnosti pro rok 2010.
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inv. č.: SD 8 245 - 8 286

Soupis darů pro Sbírku muzea Cheb
NOK 11/09 (NOK-SMCH 11/09)
podsbírka 25 – jiná - textil
P 03/09
předmět: 3 ks bílých kuchařských zástěr s výšivkou 30. léta
20. stol. a 1 ks žoržetové dětské halenky s folklórní
výšivkou, 40. léta 20. století
dárce: Alena Divíšková, nám. Balthasara Neumanna 7,
350 02 Cheb

NOK 12/09 (NOK-SMCH 12/09)
podsbírka 25 – jiná - textil
P 04/09
předmět: 69 ks kojeneckého a dětského oblečení
ze 70.-90. let 20. století
dárce: Daniela Boďová, Drážní 6, 350 02 Cheb
NOK 13/09 (NOK-SMCH 13/09)
podsbírka 25 – jiná - Statek Milíkov
P 09/09
předmět: 2 ks celoželezných rádel,
poplužní kolečka a 22 ks
drobného zemědělského nářadí
dárce: Josef Cunder, Malá Šitboř, čp. 5, 350 02 Cheb
NOK 14/09 (NOK-SMCH 14/09)
podsbírka 13 – numismatika
P 12/09
předmět: papírová bankovka v hodnotě 20 Kč, emise 1994
dárce: PhDr. Eva Dittertová, Prameny 19, Mariánské Lázně

Soupis terénních výzkumů a sběrů pro Sbírku Muzea Cheb
NOK 14/09 (NOK-SMCH 14/09)
podsbírka 9 – archeologie
P 01/09
předmět: keramické a jiné artefakty z terénního výzkumu
Cheb, Šlikova 2004
inv. č.: A 7 001
NOK 15/09 (NOK-SMCH 15/09)
podsbírka 25 – jiná – současné dějiny
P 05/09
předmět: propagační materiály – město Cheb, region
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NOK 16/09 (NOK-SMCH 16/09):
podsbírka 25 – jiná – současné dějiny:
P 07/09

předmět: propagační materiály – město Cheb, region

NOK 17/09 (NOK-SMCH 17/09)
podsbírka 5 – botanická
P 06/09
předmět: herbářové položky
NOK 18/09 (NOK-SMCH 18/09)
podsbírka 13 – numismatická
P 10/09
předmět: mince z archeologických výzkumů 1987 - 2002
1) Cheb - františkánský kostel Zvěstování Panny
Marie - výzkum v letech 1987-1989
(N 14 407-14 413)
2) Pomezí – kostel sv. Jakuba Většího - výzkum v roce 1990
(N 14 414-14 416)
3) Tachov – bývalý kostel sv. Wolfganga – výzkum v roce
1989 (N 14 417-14 418)
4) Kynšperk nad Ohří - městská branka – výzkum v roce
2002 (N 14 419)

Soupis vícenálezů ve Sbírce Muzea Cheb
V roce 2009 nebyly ve Sbírce Muzea Cheb zaznamenány žádné
vícenálezy.

Soupis předmětů navržených na vyřazení ze Sbírky Muzea
Cheb
V roce 2009 nebyly podány žádné návrhy na vyřazení sbírkových
předmětů ze Sbírky Muzea Cheb.
Na základě žádosti ze dne 3. 7. 2009 byla zapsána v CESu nová
podsbírka Sbírky Muzea Cheb: podsbírka 25 – jiná – Statek Milíkov.
Datum zápisu – 15. 3. 2009.
K tomuto datu jsou v podsbírce evidovány movité předměty v evidenční
řadě SM 1 – SM 278.
K 15. 12. 2009 jsou akvizice pro Sbírku Muzea Cheb za rok 2009
evidovány pod přírůstkovými čísly P 01/09 - P 17/09.

Sokolov
Akvizice pro Sbírku Muzea Sokolov
Soupis realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Sokolov:
NOK 01/09
podsbírky 10-historie
P 01/09
ložnice – postel, skříně, noční stolky se zrcadlem
nákup: J. Pultr, Sokolovská 420, Luby u Chebu
cena: 5 000,- Kč
NOK 02/09:
podsbírka 10 – historie
P 02/09
skříň
nákup: J. Pultr, Sokolovská 420, Luby u Chebu
cena: 750,- Kč
NOK 03/09
podsbírka 10 – historie
P 03/09
skříň
nákup: J. Pultr, Sokolovská 420, Luby u Chebu
cena: 750,- Kč
NOK 04/09
podsbírka 10 – historie
P 04/09
truhly-2 ks
nákup: J. Pultr, Sokolovská 420, Luby u Chebu
cena: 1 000,- Kč
NOK 05/09
podsbírka 10 – historie
P 05/09
kamna – 2 ks
nákup: J. Pultr, Sokolovská 420, Luby u Chebu
cena: 2 000,- Kč
NOK 06/09
podsbírka 10 – historie
P 06/09
drobnosti (kufry, vysavače, stojan na umyvadlo…)
nákup: J. Pultr, Sokolovská 420, Luby u Chebu
cena: 2 500,- Kč

NOK 07/09
podsbírka 10 – historie
P 07/09
model vodní tvrze – hrádek Sokolov
nákup: Ing. R. Pravda, Archmodel, Dubí
cena 51 170,-Kč
Nákup v rámci realizace výstavy Sokolov – Falkenau
1279-2009, spolufinancované EU – Cíl III.
NOK 08/09
podsbírka 10 – historie
P 08/09
model historického jádra města Sokolov
nákup: Ing. R. Pravda, Archmodel, Dubí
cena: 11 1860,- Kč
Nákup v rámci realizace výstavy Sokolov-Falkenau
1279-2009, spolufinancované EU – Cíl III.
NOK 09/09
podsbírka 10 – historie
P 09/09
obraz – Staré náměstí, 1907
nákup: Karel Adamec, Hornická 1595, Sokolov
cena: 2 000,- Kč

Soupis darů pro Sbírku muzea Sokolov
Dary Muzeu Sokolov nebyly poskytnuty.

Soupis terénních výzkumů a sběrů pro Sbírku Muzea Sokolov
V roce 2009 nebyly terénní sběry (botanické, lichenologické,
entomologické, geologické) prováděny.

Soupis vícenálezů ve Sbírce Muzea Sokolov
V Muzeu Sokolov nebyly žádné vícenálezy sbírek.

Soupis předmětů navržených na vyřazení ze Sbírky Muzea Sokolov
V roce 2009 nebyly v Muzeu Sokolov navrženy žádné sbírkové
předměty k vyřazení.
V roce 2009 byly nákupy pro Sbírku Muzea Sokolov realizovány
v celkové výši 177 030 Kč.
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Karlovy Vary
Akvizice pro Sbírku Muzea Karlovy Vary
Soupis realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Karlovy Vary
Př. 1/2009 stojanový křížek intarzovaný vřídlovcem výška 14 cm
nákup od: Jiří Holub, Antikvariát, T. G. Masaryka 1148/51,
360 01 Karlovy Vary
cena: 3 500,- Kč
zařazení: podsbírka 11 – etnografická

Soupis darů ve Sbírce Muzea Karlovy Vary
Př. 3/2009 budovatelský reliéf z r. 1955
dar: Sdružení nájemníků, Moskevská 55, 361 20 Karlovy
Vary
zařazení: podsbírka 15 – výtvarné umění
Př.4/2009 Budovatelský reliéf z r.1955
dar: Sdružení nájemníků, Moskevská 55,
361 20 Karlovy Vary
zařazení: podsbírka: 15 – výtvarné umění

Př. 2/2009 stojanový křížek intarzovaný vřídlovcem výška 12 cm
nákup od: Jiří Holub, Antikvariát, T. G. Masaryka 1148/51,
360 01 Karlovy Vary

Soupis vícenálezů ve Sbírce Muzea Karlovy Vary

cena: 3 500,- Kč

Př. 5/2009 železná reliéfní kamnová deska z radnice v Jáchymově

zařazení: podsbírka 11 – etnografická
Př. 7/2009 kameninová lahev na minerální vodu z Kyselky
„Sauerbrun“, 19. stol.
nákup od: Marcel Hrubý, Na Vyhlídce 73,
360 01 Karlovy Vary
cena: 1 000,- Kč

pozn.: deska nalezena během stěhování na podzim r. 2008
zařazení: podsbírka: 15 – výtvarné umění
Př. 6/2009 barokní litinová kamnová deska s reliéfem hlavy andílka
pozn.: deska nalezena během stěhování na podzim r. 2008
zařazení: podsbírka: 15 – výtvarné umění

zařazení: podsbírka 24 – další, sklo, porcelán
Př. 8/2009 kazeta intarzovaná vřídlovcem s vedutou Vřídla,
kolem 1850-1860
nákup od: Jiří Holub, Antikvariát, T. G. Masaryka 1148/51,
360 01 Karlovy Vary
cena: 20 000,- Kč
zařazení: podsbírka 16 – uměleckého řemesla
V roce 2009 bylo akvizicí do sbírkových fondů pořízeno celkem
za 28 000,- Kč.
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REGISTR SBÍREK
U všech třech sbírek – Muzeum Cheb, Muzeum Karlovy Vary a Muzeum
Sokolov – byly uzavřeny přírůstkové knihy za rok 2009, k daným termínům byly provedeny potřebné změny v CESu.
V Sokolově byla rovněž provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem MSO/002-04-19/088002.
Inventarizováno 700 inventárních čísel: H 701/0-H 1 400/0, což představuje 1 084 kusů (tj. 13,86 %) sbírkových předmětů podsbírky historie.
Inventarizace loketských sbírek:
Ukončeny byly fyzické inventury, dále byly sbírkové předměty zabaleny
a za účasti pracovníků KMKK a NPÚ odvezeny do centrálního depozitáře
na zámek Kynžvart.

Cheb

Inventarizace sbírkového fondu

V Chebu byla provedena následující evidence a katalogizace:
Sbírkový fond
současné dějiny
archeologie
textil
numismatika

SD 8 239-8 331, tj. 274 ks,
(P 07/07, 05/09, 07/09)
A 7 001-7 104, tj. 104 inv. č.
E 4 404-4 550, tj. 242 ks		
N 14 402-14 422, tj. 20 ks,
(P 08/09, 10/09-12/09)

Nesbírkový fond
Zpracovávání a evidence digitální fotodokumentace: 86 souborů
Knihovna
evidence přírůstků		
katalogizace		
výpůjční karty		
analytický rozpis
regionálních článků v časopisech

440 ks, z toho 233 RL, 207 SF
440 ks
440 ks
58

výpůjčky zaměstnanců a badatelů
zaměstnanci		
1 082
badatelé 		
757
MVS
(meziknihovní výpůjčková služba) 22
počítačová evidence sbírek: pokračovat v převodu staré evidence
sbírek 2. stupně na PC evidenci
zoologie		
120 inv. č.
grafika		
37 ks
rekatalogizace knihovního fondu: 1 124 knih

Na základě příkazu ředitele KMKK č. 7 ze dne 20. 3. 2009 proběhly
inventury v podsbírkách:
Grafika
inventarizační komise:
Mgr. Alena Koudelková – předseda
Irena Michaláková – správce depozitáře
Mgr. Milena Pečárková – člen komise
termín provedení:		
1. 5. - 27. 5. 2009
počet inventovaných kusů:
2 336 ks
Staré tisky
inventarizační komise:
Mgr. Alena Koudelková – předseda
Irena Michaláková – správce depozitáře
Mgr. Milena Pečárková – člen komise
termín provedení:		
6.-7. 5. 2009
počet inventovaných kusů:
300 ks
Manuskripta
Inventarizační komise:
Mgr. Alena Koudelková – předseda
Irena Michaláková – správce depozitáře
Mgr. Milena Pečárková – člen komise
termín provedení:		
20.- 22 .3. 2009
počet inventovaných kusů:
25 ks

Karlovy Vary
Byla prováděna řádná evidence I. stupně v přírůstkové knize a vedení
knihy pomocné evidence, průběžně se prováděla aktualizace seznamu
stálých expozic včetně jejich fotodokumentace. Registr sbírek rovněž
sledoval řádnost výpůjčních a zápůjčních smluv a jejich platnost.
V roce 2009 byly provedeny plánované inventury sbírkových fondů
KVM/002-02-22/048002, jednalo se o přírodovědné fondy botanické
a zoologické Bb, Be, Bl, Bm, Bo, Bv.
Byly průběžně prováděny zápisy evidenčních karet do databázových
souborů.
Revize stavu sbírek byly v průběhu roku prováděny ve všech dalších
depozitářích, kde byly fondy vybaleny a nestěhovaly se.
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Muzeum Sokolov, Sokolov-Falkenau 1279-2009, vernisáž 18. 6. 2009

Odborná činnost

Muzeum Sokolov, botanická vycházka pro veřejnost – Krásensko 13. 6. 2009

ARCHEOLOGIE

rekonstrukce plynovodu Kraslice – ul. Sadová, Na Kopečku
rekonstrukce plynovodu Kraslice – ul. Máchova, Polní, U Potoka, Příčná
rekonstrukce plynovodu Františkovy Lázně - ul. Nádražní stezka

Archeologické pracoviště v Chebu
V roce 2009 zajišťovali archeologickou činnost muzea PhDr. Pavel Šebesta a Mgr. Markéta Macků. Pracovní poměr Bc. Martina Šedivého byl
od 3. 11. 2008 převeden (s ohledem na studium) na dohodu o pracovní
činnosti. Ta byla ukončena k 31. 10. 2009 a znovu obnovena pro období
od 18. 11. do 31. 12. 2009.
Z důvodu odchodu archeologa PhDr. Pavla Šebesty do důchodu došlo
k 18. 12. 2009 k protokolárnímu předání podsbírky archeologie a dokumentačního archivu archeologického pracoviště. Depozitář a dokumentační archiv převzala Mgr. Markéta Macků.

Archeologické výzkumy
V měsíci srpnu 2009 proběhl na zámku Libá, okres Cheb archeologický
výzkum ve sklepě tzv. Nového paláce, vybudovaného zde po roce
1450.
Získaný materiál byl roztříděn a je postupně posílán ke konzervačnímu
zpracování. Dojde k určení nalezených zvířecích kostí a také vzorek
sebraných uhlíků byl poslán k určení pomocí radiokarbonové datovací
metody.
Záchranné akce
krček u malé výstavní síně, čištění druhotně zazděné niky
(5.-10. 2.)
Archeologické dohledy a terénní průzkumy
Aš, rekonstrukce muzea, sklepy pod parkánem (3. 2.)
odkrývání krypty v chrámu sv. Mikuláše v Chebu (16. 4.)
Mnichov, výkopy kanalizace (14. 7.-7. 8.)
Hranice, sondy u hřbitovní zdi (24. 10.)
Cheb, kostel sv. Mikuláše, 5 sond okolo kostela, dlažba (16. 12.)
rychlostní silnice „R6 Sokolov – Tisová“, ŘSD ČR Karlovy Vary
obchvat „I/21 Velká Hleďsebe“
rekonstrukce plynovodu Cheb – Palackého ul.
rekonstrukce plynovodu Aš – ul. Purkyňova, Údolní, Studentská
rekonstrukce plynovodu Kynšperk nad Ohří – ul. Fr. Palackého, Okružní
rekonstrukce plynovodu Kraslice - ul. Dvořákova, Třebízského, Tylova,
Jiráskova, Pod nemocnicí, U nemocnice
rekonstrukce plynovodu Kraslice – ul. U elektrárny, Komenského, Říční

rekonstrukce plynovodu Františkovy Lázně – ul. Dlouhá
rekonstrukce Pěší zóny v Chebu
arch. dohled nad výkopovými pracemi pro přípojku slabo a silno
proudu do Mlýnské věže (Chebský Hrad)
arch. dohled Skalná (kostel sv. Šebestiána)
arch. dohled Prameny – Dlouhá stoka
arch. dohled Aš – bytové jednotky v areálu budoucího OC Tesco

Práce na nálezových zprávách
a) vypracování a odevzdání nálezové zprávy k odkrývání krypty
v chrámu sv. Mikuláše v Chebu
b) odeslání nálezových zpráv pro BZO za rok 2008
c) NZ Mnichov kanalizace (21. 4., 24. 7.)
d) NZ Hranice, hřbitovní zeď (21. 10.)
e) NZ Dlouhá stoka (24. 11.)
f) NZ I/21 obchvat Velká Hleďsebe
g) NZ R6 Sokolov – Tisová
h) NZ OC Aš – nájemní jednotky
Muzejní evidence a zpracovávání nálezových souborů A
Doplnění nulté evidence podsbírky o nálezy z výzkumů roku 2008
popis nálezů z Chebského hradu 2007 č. evid. 073 (8.-9. 7.).
Evidence nálezů z archeologického výzkumu ve Šlikově ulici v Chebu
(rok 2004). Třídění materiálu a pytlíkování, focení artefaktů, popisování
všech typických střepů a zlomků, celých nebo rekonstruovatelných jedinců a ukládání do databáze Paradox, znovu lepení rozlepeného materiálu. Evidence dosud probíhá – zatím inv. č. 7 001 až 7 300.

Vytvoření databáze na zpracování keramického materiálu
Byla vytvořena kompletní počítačová relační databáze (tvorba tabulek
s jednotlivými deskriptory a vlastnostmi, které nabývají, tvorba formulářů) umožňující detailní zpracovávání konkrétního keramického materiálu
z výzkumů (statistické vyhodnocení, sledování vzájemných vztahů entit
atd.)

19

Archeologické pracoviště Karlovy Vary
Byly provedeny výzkumy v rámci plánovaných záchranných archeologických dozorů financovaných z účelové dotace KÚ KK letní výzkum na
hradu Hartenberg u Hřeben
Byly provedeny archeologické dozory v lokalitách:
Toužim u objektu č. p. 100
Loket č. p. 87, 10, 133
vizitace rekonstrukce Sokolovské ul. v Karlovy Varech-Rybářích
zemní práce u kostela sv. Máří Magdalény v Boru
stavba obchodního domu Tesco v Ostrově
zemní práce na hradě Freundenstein u Jáchymova
zemní práce ZŠ Dukelských hrdinů v Karlových Varech
Loket – propad kanalizace – vizitace
Loket – zborcená opěrná zeď
Ostrov – zemní práce u kapličky zámeckého reálu
zemní práce – hřiště Královské Poříčí
zemní práce u kostela v Jáchymově
zemní práce Karlovy Vary, Láteňská ul.
terénní práce u kostela sv. Jiří v Horním Slavkově
kanalizace v Novosedlech
zemní práce Klášter Teplá
hrad Loket, lokalita křídla, restaurování rotundy
Byly provedeny výzkumy v rámci plánovaných akcí NPÚ Loket
výzkum v zámeckém parku Valeč, lokalita zámeckého parku v částce
17 100,- Kč.
Byly provedeny komerční výzkumy v rámci společenské poptávky nebo
v rámci probíhajících zemních prací v regionu v celkové částce
245 435,-Kč.
zemní práce silniční obchvat R6 Nové Sedlo – Dolní Rychnov
měšťanský pivovar v klášteře Sokolov
plyn. přípojka Zámecký vrch Karlovy Vary
archeologický výzkum Hřebeny
Provedeny vizitace stavu nemovitých archeologických památek včetně
fotodokumentace v regionu a následně provedena aktualizace údajů na
serveru Státního archeologického seznamu.
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Přírodovědné pracoviště
Karlovy Vary, Sokolov a Cheb
Počátkem roku 2010 nastoupila do Muzea Karlovy Vary Mgr. Kristýna
Matějů, která v průběhu roku dokončila a obhájila svoji disertační práci. V každém muzeu tak působil alespoň jeden přírodovědný pracovník
(1 odborný přírodovědec v Muzeu Karlovy Vary, 2 odborní přírodovědci
a 1 dokumentátor v Muzeu Sokolov a 1 odborný přírodovědec v Muzeu
Cheb). Personální zajištění přírodovědných oborů je ve srovnání s krajskými muzei ostatních krajů ČR stále výrazně podprůměrné (Muzeum
Karlovy Vary a Muzeum Cheb) či jen lehce podprůměrné až průměrné
(Muzeum Sokolov). V některých přírodovědných oborech stále chybí odborníci v rámci celého kraje. Je však velmi pozitivní, že všechny přírodovědné podsbírky v rámci KMKK mají jako kurátora alespoň
přírodovědce. Cílem všech přírodovědných pracovníků KMKK je tvořit
centra základní dokumentace a prezentace živé i neživé přírody regionu.
Základním prostředkem k dosažení tohoto cíle je tvorba a správa přírodovědných sbírek a dále pak činnost publikační a osvětová (výstavy,
přednášky a exkurze).
Terénní výzkumné práce v Muzeu Karlovy Vary se soustředily zejména
na monitoring obojživelníků a netopýrů ve spolupráci s AOPK ČR, středisko Karlovy Vary v rámci celého Karlovarského kraje a na sběr a dokumentaci měkkýšů regionu. Během roku též probíhala zoologická analýza
kosterního materiálu z archeologického výzkumu na Hřebenech
(Mgr. Kristýna Matějů).
V Muzeu Sokolov pokračoval v jarních měsících roku 2009 výzkum
starých a památných stromů v dalších oblastech ČR (severovýchodní
Čechy a severní Morava) spojený s rozsáhlou dokumentací – zaměření,
zákresy, záznam zdravotního stavu, rozměrů, fotografická dokumetace a kresby (RNDr. Jaroslav Michálek a Ing. Petr Uhlík ve spolupráci
s MUDr. Vladimírem Lepšem). V regionu proběhla dokumentace starých
stromů ve spolupráci s Ing. Miroslavem Tréglerem na Plánsku a Tachovsku (RNDr. Jaroslav Michálek a Ing. Petr Uhlík). Realizován byl dále
výzkum stromů navržených v kategorii Významné stromy Vojenských
lesů a statků v prostoru VÚ Hradiště v souvislosti s připravovaným vyhlášením CHKO Doupovské hory (RNDr. Jaroslav Michálek spolu s Mgr.
J. Křivánkem z ředitelství VLS v Hořovicích). Další plánovaný letní a podzimní dendrologický výzkum regionu spojený se sbírkotvornou činností
a fotodokumentací byl pro nedostatek finančních prostředků na činnost
Muzea Sokolov silně redukován. Intenzivně naopak pokračovaly práce
navazující na terénní průzkum starých a památných stromů, tj. zejména
zpracování bibliografie starých a památných stromů ČR (RNDr. Jaro-

slav Michálek, Světlana Kuncová) a kompletace geografických dat z dokumentace významných stromů ČR v letech 1999 až 2009 (Ing. Petr
Uhlík).
Nadále pokračují podrobné výzkumy na menších územích v regionu.
V roce 2009 to byly např. monitoring populací hořečku drsného Sturmova v Karlovarském kraji a přilehlých oblastech, doplňování floristických
údajů z údolí Teplé a dokumentace flóry Ašského výběžku (RNDr. Jiří
Brabec). Na monitorovací projekty a přípravu exkurzí pro veřejnosti byly
navázány sběrné cesty v Karlovarském kraji (RNDr. Jiří Brabec a RNDr.
Jaroslav Michálek). Lichenologický průzkum (Ing. Petr Uhlík) probíhal
v přirozených a polopřirozených biotopech na Kraslicku a v údolí Ohře.
Nově byl výzkum lichenoflóry zahájen na rudných haldách na svahu kóty
Tisovec u Kraslic. V roce 2009 byla završena geomorfologická dokumentace erozních jevů v prostředí výsypek a hnědouhelných lomů Silvestr a Medard (Světlana Kuncová ve spolupráci s Ing. Rudolfem Tyllerem). Z větších terénních projektů pokračovalo např. mapování výskytu
savců na Ašsku, který koordinuje RNDr. Miloš Anděra, CSc. z Národního
muzea v Praze (spolupráce RNDr. Jiří Brabec).
Muzeum Cheb spolupracuje na třech dílčích projektech Vědy a výzkumu
(VaV 2006 – 2011). Ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
a s Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích je zpracovávána
„Studie švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště
u Fínů“. Dílčí výsledky této studie byly v roce 2009 prezentovány přednáškou v rámci „Tématického setkání ke studiu vzácných a ohrožených
druhů naší květeny” (Sedmihorky 16. až 18. října 2009) a posterem na
konferenci České botanické společnosti „Parazitické, poloparazitické
a mykoheterotrofní rostliny“. Součástí stejného projektu VaV 2B06178
„Priority druhové ochrany cévnatých rostlin“ je i dílčí projekt „Výzkum
populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp.
bohemica) v České republice“. RNDr. Jiří Brabec spolupracuje též s pracovníky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, botanického oddělení Národního muzea v Praze a Herbáře Univerzity Karlovy v Praze na
projektu VaV Ministerstva kultury ČR „Roubalův herbář a kartotéka flóry
Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu“.
Nedílnou součástí muzejní přírodovědné práce je zpracovávání studií,
bibliografií, mapování, monitoringu a dokumentace regionu dle oborové specializace. Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. se spolupracovníky zpracovávala v roce 2009 historický a současný výskyt sov (Strigiformes)
v Karlovarském kraji. Šlo o kritické zhodnocení všech údajů v regionálních i celostátních časopisech, souborných publikacích, kartotékách,
databázích i soukromých záznamech. Údaje byly zaneseny do databáze
v prostředí geografických informačních systémů. Data jsou přístupná
pro další analýzy, z nichž první byly opublikovány ve sborníku KMKK

(Kristýna Matějů a kol.). Instalace softwaru ArcGIS (geografický informační systém) proběhla pod vedením Mgr. Kristýny Matějů, Ph.D. na
přírodovědných pracovištích v Karlových Varech a Chebu (v Sokolově
to prozatím nebylo možné vzhledem k nízké výkonnosti a zastaralosti
výpočetní techniky na přírodovědném oddělení). V Muzeu Sokolov pokračovala rozsáhlá digitalizace (v roce 2009 bylo zpracováno 3050 položek) středoformátových diapozitivů a barevných negativů významných
stromů ČR a přírodních fenoménů Karlovarského kraje (Světlana Kuncová). RNDr. Jaroslav Michálek provedl v roce 2009 kompletní přepracování podkladů k mapové vrstvě „Památné stromy“ pro Atlas krajiny ČR
(vyjde v r. 2010) a připravil aktualizovanou reedici publikace Památné
stromy Plzeňského kraje (tiskem v r. 2010). Přehled zeměpisných jmen
v německy psaných lichenologických publikacích z Krušných hor systematicky zpracoval Ing. Petr Uhlík. Přehled botanických publikací v ČR
za rok 2008 zpracoval RNDr. Jiří Brabec ve spolupráci s Jiřím Zázvorkou
(Botanický ústav AV ČR).
Ve dnech 16. až 19. dubna 2009 proběhly v Karlovarském kraji ve Svatošských skalách bryo-lichenologické dny (jarní terénní setkání bryologicko-lichenologické sekce České botanické společnosti). Čtyřdenní
terénní seminář, kterého se zúčastnilo 38 odborníků z ČR, Polska a SRN,
kompletně programově připravil a organizačně zajistil Ing. Petr Uhlík.
Přírodovědní pracovníci KMKK přednesli v roce 2009 celkem 5 přednášek a podíleli se na organizaci dalších v rámci svých pracovišť. KMKK
je v rámci Karlovarského kraje jedním z hlavních pořadatelů přírodovědných regionálních exkurzí. Z 11 akcí pořádaných nebo spolupořádaných
KMKK vedli přírodovědní pracovníci muzea 7 exkurzí.
Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. převzala v roce 2009 předávací inventurou
botanické a zoologické podsbírky Muzea Karlovy Vary. Druhý stupeň
evidence botanické podsbírky byl zároveň převeden z karet do databáze
v programu DEMUS. V průběhu léta a podzimu bylo provedeno balení a stěhování geologické podsbírky z depozitáře v Černavě do objektu
v Tepličce (Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.). V Muzeu Sokolov pokračovala
v roce 2009 reinstalace sbírkové dokumentace z programu AMUZ do
programu DEMUS a byla dokončena kompletace přírůstkových knih
exportovaných z programu AMUZ (Ing. Petr Uhlík, RNDr. Jaroslav Michálek, Světlana Kuncová). Revize určení, evidence, fotodokumentace
a inventarizace probíhaly v podsbírce botanické (RNDr. Jaroslav Michálek, Světlana Kuncová), geologické (Ing. Petr Uhlík, RNDr. Jaroslav
Michálek), entomologické (Ing. Petr Uhlík) a v podsbírce lišejníků (Ing.
Petr Uhlík). V přírodovědných podsbírkách Muzea Cheb byl zpracován
harmonogram stěhování sbírek a zahájeno balení předmětů v geologické
podsbírce. RNDr. Jiří Brabec se podílel na zpracování harmonogramu
(časová náročnost, objem a finanční odhad) stěhování podsbírek z de-
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pozitáře Špejchar, přírodovědných podsbírek a archeologické podsbírky
Muzea Cheb.
Přírodovědní pracovníci KMKK se podílejí i na dalších nepřírodovědných
činnostech muzea. Z těch časově nejnáročnějších to v roce 2009 bylo
především dokončení předávací inventarizace a administrativního i fyzického předání loketského mobiliárního fondu do depozitáře na kynžvartském zámku (Ing. Petr Uhlík).
Všichni odborní přírodovědní pracovníci v rámci svého zaměření zpracovávají vyžádané recenze, posudky grantových návrhů, diplomových
prací, jsou členy různých komisí a zúčastní se práce redakčních rad regionálních i celostátních přírodovědných periodik. V roce 2009 zpracovali
přírodovědní pracovníci KMKK následující publikace, drobné příspěvky,
vysokoškolské práce a publikované recenze.
Brabec J. (2009):
Aphanes arvensis L. [na Ašsku]. – In: Hadinec J. & Lustyk P. (2009):
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy Čes. Bot.
Společ. 44.
Brabec J. (2009):
Dudák V. [ed.], Plzeňsko – příroda, historie, život, Miloš Uhlíř, Baset,
Praha 2008, 880 s., 1 mapa, – Sborník muzea Karlovarského kraje 17:
363-366. [recenze]
Brabec J. (2009):
Gentianella praecox (A. Kerner et J. Kerner) E. Mayer subsp. bohemica
(Skalický) Holub [komentář k nálezům z posledních let]. – In: Hadinec
J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae.
VIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44.
Brabec J. (2009):
Jubilantka Eva Martínková – Calluna 14/2 (2009): 9-10.
Brabec J. (2009): Václav Horáček, Lesy v Plzeňském kraji, Krajský
úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, státní správa lesů,
Plzeň 2008, 48 s., – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 362.
[recenze]
Brabec J. [ed.] (2009):
Publikace s botanickou tématikou za rok 2008. – Zprávy Čes. Bot.
Společ. 44: 125-135.
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Hejkal J., Michálek J., Prokop V., Rakovič M. & Rojík P. [eds] (2009):
Příroda Kraslicka. 2. Přírodovědný sborník Kraslicka. – Nakladatelství
Jan Farkač, Praha, 174 p.
Ipser Z., Brabec J., Jersáková J., Balounová Z. & Nesvadbová J.
(2009):
Dlouhodobý monitoring populace švihlíku krutiklasu v NPR Pastviště
u Fínů. – In: Baláž M., Jersáková J., Malinová T., Štech M., Těšitel J.
& Vohník M. [eds], Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní
rostliny. Sborník abstraktů z konference ČBS, Praha 28.-29. 11. 2009,
p. 24.
Matějů K., Matějů J., Bušek O., Řepa P. & Jäger D. (2009):
Přehled výskytu sov (Strigiformes) v Karlovarském kraji. – Sborník
muzea Karlovarského kraje 17: 203-227.
Matějů K. (2009):
Vývoj světelné synchronizace cirkadiánního systému potkana v časné
postnatální ontogenezi. – Ms. [Doktorská disertační práce; depon.: 2.
Lékařská fakulta UK, Praha]
Štěfánek M., Brabec J., Krinke L., Plesková E., Somol V. & Šída O.
(2009):
Adenophora liliifolia (L.) A. DC. [nové nálezy ve Džbánu].– In: Hadinec
J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae.
VIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44.
Štechová T. & Brabec J. (2009):
Gentianella praecox (A. Kerner et J. Kerner) E. Mayer subsp. bohemica
(Skalický) Holub [nová lokalita na Pasecké slati]. – In: Hadinec J. &
Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.
– Zprávy Čes. Bot. Společ. 44.
Uhlík P. (2009):
Ohrožený lišejník důlkatec plicní (Lobaria pulmonaria) v Českém lese.
– Český les 6.
Uhlík P. (2009):
Přehled zeměpisných jmen z Krušných hor uváděných v německy
psaných lichenologických publikacích z 20. století – Sborník muzea
Karlovarského kraje 17: 335-349.

Historie, regionální historie, kulturní
dějiny, dějiny umění, národopis,
Cheb, Karlovy Vary, Sokolov
Cheb
Mgr. Zbyněk Černý pokračoval na dlouhodobém výzkumném projektu
Eliáš Dollhopf (1703 -1773) – barokní malíř západních Čech (státní grant
Věda a výzkum MK ČR). Grant bude ukončen v příštím roce písemným
výstupem. V roce 2009 prováděl řešitel kromě archivního bádání především dokumentaci k výše uvedenému tématu. Dále byla definována
databáze děl E. Dollhopfa, jež bude časem zpřístupněna přes webové
rozhraní (spolupráce J. Bittl).
Je autorem textů knihy Slavné vily Karlovarského kraje, konkrétně k architektonickým objektům v Mariánských Lázních, v Chebu a ve Velké
Hleďsebi (celkem 17 vil).
Do Sborníku muzea Karlovarského kraje (18) 2009 připravil článek „Ve
znamení protěže – Sekce Cheb a Chebsko Německo-rakouského alpského spolku“.
Byl hlavním koordinátorem za Chebsko na projektu Vznik a vývoj OF
v Chebu, Občanská odvaha vstupuje do politiky 1989/90, Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně ve spolupráci s Ústavem soudobých
dějiny AV ČR. Jeho výstupem je stejnojmenná publikace. Konkrétně je
autorem úvodní kapitoly Cheb na cestě k Občanskému fóru a vedl rozhovory s 15 narátory o OF v Chebu.
Je vedoucím redaktorem Sborníku muzea Karlovarského kraje, prováděl
tudíž práce vyplývající z této funkce – editorské, recenzní, koordinační
a organizační práce.
Byl členem pracovního týmu muzejní expozice Císařských lázní a účastnil se projednávání této problematiky.
PhDr. Tomáš Dostál se věnuje dlouhodobě obecným a regionálním
vojenským dějinám. Je autorem a kurátorem výstavy „Chebsko ve víru
válek 18.-20. století“. Byl hlavním koordinátorem a autorem textů Prezentace kulturního dědictví Karlovarského kraje.
Spolupracoval na přípravě projektu „Wallensteinexperimen Wanderausstellung im deutsch-tschechischen Grenzgebiet“ s německou partnerskou institucí Medienprojekt Erzgebirge e. V. Zpracoval vědomostní
testy pro webové stránky muzea:
Vojenské dějiny 17.- 20. století
Albrecht z Valdštejna

Velká válka 1914 - 1918
Chebsko ve víru válek 18-20. století
Pro webové stránky připravil texty do sekce Texty a články:
Schlimmer als der Türke… Heinrich Holk, Albrecht z Valdštejna a válečné události roku 1632
Osudy Chebska a chebského 42. pěšího pluku v období válek s revoluční
a napoleonskou Francií
Rudí ďáblové v prusko-rakouské válce roku 1866
Ašský orel – Herbert Bareuther
Zpracoval vojensko-historické podklady k plánované obnově pomníku
padlým z prusko-rakouské války v roce 1866 v Sokolově.
Mgr. Alena Koudelková se kromě dokumentační činnosti věnuje regionálním dějinám 19. a 20. století se zaměřením na spolkovou činnost
a kulturní dějiny. Je výkonnou redaktorkou Sborníku muzea Karlovarského kraje, v letošním roce redakčně připravila sborník Stolečku, prostři se
(Tischlein deck dich), který vznikl z příspěvků účastníků 17. mezinárodní
konference bavorských, českých a saských muzejních pracovníků konané v Chebu ve dnech 8.-10. října 2008. Prováděla redakční a korektorské
práce na sborníku Knedlík-Kloß-Knödel aneb Knedlíkové nebe.
PhDr. Iva Votroubková kromě povinností plynoucí z funkce vedoucí
odborného oddělení a hlavní kurátorky sbírky Muzeum Cheb se ve své
odborné práci věnuje regionálním národopisným tématům, zpracovala
projekt na expoziční a kulturní využití statku Milíkov. Je odpovědnou
pracovnicí v projektu Péče o tradiční a lidovou kulturu. Zpracovala koncepci a scénář české verze výstavy Knedlík-Kloß-Knödel aneb Knedlíkové nebe, společně s ředitelkou muzea se podílela na koordinaci celého
projektu .
Mgr. Milena Pečárková pracuje v muzeu na pozici pedagoga volného
času a zajišťuje tak edukační programy Muzea v Chebu pro děti, rodiny
s dětmi a pro dospělé. Společně s kurátory výstav připravuje pracovní
programy pro školní třídy.
Pro Muzejní noc připravila celovečerní program Muzeum a děti aneb děti
v muzeu.
Organizačně zajistila a obsahově realizovala výtvarnou dílnu v rámci
Tvůrčích dílen pro děti a dospělé na Chebských dvorcích 2009 – ve spolupráci muzea s ISŠ Cheb a 3. ZŠ v Chebu. Muzeum každoročně pořádá
dva turnusy Letního výtvarného tábora v muzeu, který se těší velikému
zájmu. Podílela se na koncepci, přípravě a realizaci materiálů a doprovodných akcí v rámci projektu Knedlík-Kloß-Knödel:
– pracovní sešit k výstavě
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– literární soutěž „Knedlík v pohádce“
–„Školní knedlíkový turnaj“ jako mezinárodní soutěž v rámci 2. knedlíkového dne
– vánoční výtvarná soutěž pro školy na téma Chebský trpaslík

Sokolov
Mgr. Romana Beranová je vedoucí historického oddělení a kromě povinností vyplývajících z této funkce se podílí na odborné práci sokolovského muzea. V roce 2009 byla kurátorkou a autorkou scénáře výstavy
a v rámci projektu pracovala na odborných úkolech Sokolov-Falkenau
1279-2009, podílela se na odborné přípravě expozice Události roku
1938 v Habartově, která byla otevřena v září. Zpracovala texty na informační tabule Hornického muzea v Krásně. Podílela se na přípravných
pracích pro expozici uhelného hornictví a historie města Krásno.
Jiří Beran se dlouhodobě zabývá historií hornictví na Sokolovsku, jeho
poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuálně
při vytváření nových. Další jeho zálibou je dokumentace památek a událostí na Sokolovsku, taktéž se věnuje událostem druhé světové války na
Sokolovsku. Provádí k těmto tématům přednášky pro studenty středních
škol v Sokolově.
Rudolf Kříž se věnuje zajištění a provozu štoly č. 1 v Jáchymově.
Česko-bavorský geopark
Hlavní pozornost úseku byla věnována obsahové náplni a postupu dle
smluvního vztahu projekčních prací s firmou R–projekt. Pravidelně se
konaly kontrolní dny za účasti členů pracovního výboru, který se sešel
celkem 16x. Došlo k několika časovým změnám, bylo nutné se souhlasem zřizovatele prodloužit termíny odevzdání projekčních plánů. Celý
projekt vede Ing. Mirka Kaloudová, obsahově se za muzeum na projektu podílí Ing. Rudolf Tomíček. Kromě projektové přípravy se pracovníci
pravidelně věnovali monitoringu a zajištění oprav a údržby informačních
tabulí v rámci projektu ČBG, které jsou umístěny na území geoparku. Připravovali nominační dokumentaci pro vstup geoparku do sítě národních
geoparků a uspořádali 2. setkání Rady Národních geoparků v Sokolově
a v regionu. Participovali na projektu a spolupráci s německými geoparky a plzeňskou částí ČBG .
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Karlovy Vary
PhDr. Stanislav Burachovič se dlouhodobě zabývá dějinami lázeňství,
v roce 2009 připravil k vydání autorskou publikaci Lexikon osobností
Karlových Varů, zpracoval materiál k tématu „Hippokrates Karlových
Varů“ – konference k 285. výročí narození D. Bechera v roce 2010 a také
se zabýval dějinami Grand hotelu Pupp a zpracoval pro rok 2010 projekt
k výročí hotelu.
Mgr. Lukáš Svoboda se kromě jiného zabývá dějinami Židů v Karlových
Varech, i v tomto roce zdokumentoval a zpracoval další úsek bádání a to
téma židovského hřbitova Malé Šitboři (v roce 2008 v Poutnově, v roce
2007 v Krásné Lípě). Zpracoval téma Pohromy, požáry a katastrofy
v Karlových Varech a Nejdku.
Mgr. Jan Nedvěd se věnoval dokumentaci a zpracování materiálu k výročí 17. listopadu 1989, přípravě projektu Cesta ke svobodě a autorskému zpracování stejnojmenné publikace.

Prezentace muzea
Krajské muzeum Karlovarského kraje se prezentuje především stálými
expozicemi, výstavním programem, publikační činností, přednáškami,
tematickými akcemi pro širokou veřejnost, jejichž téma souvisí s posláním muzea a také kulturními akcemi. Kromě vlastních internetových
stránek je muzeum prezentováno na webových stránkách Karlovarského
kraje a dalších stránkách městských informačních center (Cheb) a také
celostátních turistických serverech. I v roce 2009 muzea využívala společné webové stránky www.kmkk.cz, Muzeum v Karlových Varech zprovoznilo nový webový portál.
Stálé expozice muzeí a jejich poboček nezaznamenaly výrazné změny.
Pouze v Chebu byla provedena nová vstupní část expozice Počátky
Chebu a sokolovští muzejníci se odborně podíleli na přípravě a realizaci
expozice v Habartově.
Na některé výstavy byla soustředěna větší pozornost. jako např. na výstavu z tvorby Vladimíra Franze, jejíž zahájení v rámci Mezinárodního
filmového festivalu v Karlových Varech bylo skutečně ve středu zájmu
všech médií. Účastnil se ho také premiér České republiky, ministr kultury ČR, prezident MFF v Karlových Varech Jiří Bartoška a celá řada dalších osobností. I zahájení výstavy a start knedlíkového projektu v Chebu

v rámci Valdštejnských slavností za přítomnosti hejtmana Karlovarského kraje Paedr. Josefa Novotného a dalších zahraničních i tuzemských
hostů bylo velkým úspěchem. Neméně důležité pro muzeum v Sokolově
bylo zahájení výstavy Sokolov – Falkenau k 730. výročí první písemné
zmínky o městě Sokolov.
Muzeum Cheb se nově prezentovalo zpřístupněním statku v Milíkově,
o který projevila média také mimořádný zájem, na počátku turistické
sezóny statek navštívil ministr kultury České republiky v doprovodu
zástupců Karlovarského kraje. Propagace pomohla k tomu, že si statku všiml televizní štáb Toulavé kamery a natočil pozvánku do Milíkova,
která byla na jaře odvysílána. To byl možná důvod, proč objekt využil
filmový štáb pro natáčení filmu Kráska a netvor režiséra Jiřího Svobody.
Natáčení se uskutečnilo listopadu.

Knedlík-Kloß-Knödel aneb Knedlíkové nebe
Přeshraniční projekt – spolupráce KMKK, Muzea Cheb, Městského
muzea Deggendorf a Domu franckých dějin v Abenbergu
termín zahájení:
28. 8. 2009		
termín trvání:
29. 8.- 31. 12. 2009 (v r. 2010 do 14. 2.)
autor:
		
původní scénář:
		
Birgitta Petschek-Sommer, Birgitta Korn
		
česká verze výstavy – Iva Votroubková,
kurátor výstavy:
PhDr. Iva Votroubková
výtvarné řešení:
Luděk Vystyd ml.
produkce 		
PhDr. Eva Dittertová
a PR projektu:
vernisáž-návštěvnost: 100 osob
celková návštěvnost: 10 112 osob

VÝSTAVY V MUZEU CHEB

Převzaté výstavy

Vlastní autorské výstavy

Z ateliéru Michaely Lesařové-Roubíčkové

Vstupní expozice – Počátky a vývoj Chebu od 7. do konce
14. století
scénář:
		
architekt. řešení:
grafické řešení:
tisk:
		
výroba dekorací:
překlady: 		
		
realizace: 		
instalace: 		
termín otevření:
kurátor expozice:
finanční podpora:

PhDr. Pavel Šebesta
Ing. arch. Martin Plevný, PhDr. Pavel Šebesta
EXE Studio s. r. o. Cheb
Agentura K2
Jiřina Slavíková
Mgr. Hana Šebestová (NJ)
Renata Lammelová (AJ)
KMKK, Muzeum Cheb
březen-duben 2009
4. 4. 2009
PhDr. Pavel Šebesta
Česko-německý fond budoucnosti

termín otevření:
doba trvání: 		
autor:
		
kurátor výstavy:
vernisáž-návštěvnost:
celková návštěvnost:

3. 3. 2009
4. 3. - 26. 4. 2009
výběr autorka
Irena Michaláková
60 osob
2 088 osob

Výstavy v zahraničí
Zmizelé Chebsko / Das verschwundene Egerland
místo:
		
zahájení: 		
doba trvání:
instalace: 		
celková návštěvnost:

Neualbenreuth – statek Sengerhof
24. 6. 2009
25. 6. - 30. 8. 2009
PhDr. Iva Votroubková s kolektivem
cca 1 500 osob

Chebsko ve víru válek 18. - 20. stol.

Zmizelé Chebsko / Das verschwundene Egerland

termín zahájení:
6. 5. 2009		
doba trvání: 		
7 . 5.- 16. 8. 2009
autor:
		
PhDr. Tomáš Dostál, Bc. Martin Šedivý
kurátor výstavy:
PhDr. Tomáš Dostál
vernisáž-návštěvnost: 60 osob
celková návštěvnost: 5 746 osob

místo:
zahájení:
termín trvání:
instalace: 		
celková návštěvnost:

Bowaria-Bohemia Centrum Schönsee
3. 9. 2009
4. 9.- 30. 9. 2009
PhDr. Iva Votroubková s kolektivem
cca 1 000 osob

25

VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV

Převzaté výstavy

Vlastní autorské výstavy

10. ročník Fotografické setkání

Sokolov-Falkenau 1279 - 2009
autor námětu
Mgr. Romana Beranová
a scénáře: 		
kurátor výstavy:
Mgr. Romana Beranová
instalace: 		
pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov
vernisáž: 		
18. 6. 2009
účast na vernisáži: 440 osob
program na vernisáži: scénka k založení Sokolova
		
a bojové ukázky z období 30. leté války
doba trvání: 		
do 25. 10. 2009
Výstava byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Romantické cesty zanikající krajinou
autor námětu
a scénáře:
kurátor výstavy:
instalace: 		
vernisáž: 		
účast na vernisáži:
doba trvání: 		

Světlana Kuncová, Ing. Rudolf Tyller
Světlana Kuncová
pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov
18. 6. 2009
440 osob
do 1. 11. 2009

Geopark
autor námětu
a scénáře:
kurátor výstavy:
instalace: 		
vernisáž: 		
účast na vernisáži:
program na vernisáži:
doba trvání: 		
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Ing. Rudolf Tomíček, Helena Láchová
Ing. Rudolf Tomíček
pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov
17. 6. 2009
70 osob
ZUŠ Horní Slavkov
do 30. 8. 2009

autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program: 		
účast na otevření:
instalace: 		
doba trvání: 		

FOS
Helena Láchová
14. 3. 2009
13. 3. 2009
skupina Potíže
170 osob		
pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov
do 19. 4. 2009

SPŠ keramická Karlovy Vary
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program: 		
účast na otevření:
instalace: 		
		
doba trvání: 		

SPŠ keramická Karlovy Vary
Helena Láchová
1. 5. 2009
30. 4. 2009
studenti
164 osob
pracovníci KMKK,
Muzeum Sokolov, SPŠ keramická
do 7. 6. 2009

Merkur
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
účast na otevření:
instalace: 		
doba trvání: 		

Jiří Mládek
Jiří Beran
6. 11. 2009
5. 11. 2009
219 osob
pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov
14. 2. 2010

Zapomenutí hrdinové
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program: 		
účast na otevření:
instalace: 		
		
doba trvání: 		

Muzeum města Ústí nad Labem
Jiří Beran
4. 3. 2009
3. 3. 2009
ZUŠ Sokolov
60 osob		
pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov,
pracovníci Muzea města Ústí nad Labem
do 19. 4. 2009

Cikcak Jižní Amerikou
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
instalace: 		
doba trvání:			

Martin Pluhař
Helena Láchová
1. 5. 2009
pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov		
do 31. 5. 2009

Skulptury – kameny, lidé a moře
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
účast na otevření:
instalace: 		
doba trvání:			

PhDr. Jiří Bauer, Mgr. Tomáš Hájek
Helena Láchová
20. 11. 2009
19. 11. 2009
149 osob		
pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov		
do 3. 1. 2010

Krajina
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program: 		
účast na otevření:
instalace: 		
doba trvání: 		

Miroslav Kolbasa
Helena Láchová
22. 1. 2009
21. 1. 2009
ZUŠ Horní Slavkov
70 osob		
autoři, pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov
do 8. 3. 2009

Muzeum Karlovy Vary, Krušnohorský Semmering, 17. 9. 2009

Kresba a batika
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
instalace: 		
doba trvání:			

Mgr. Věra Mikolášová
Helena Láchová
26. 3. 2009
autoři, pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov		
do 31. 5. 2009

Anton Gnirs
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program: 		
účast na otevření:
instalace: 		
doba trvání: 		

Oblastní muzeum Chomutov
Jiří Beran
11. 9. 2009
10. 9. 2009
ZUŠ Horní Slavkov
65 osob		
pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov
do 1. 11. 2009

Muzeum Cheb, Chebsko ve víru válek, vernisáž 6.5. 2009
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Výstava dětských prací
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
instalace: 		
doba trvání: 		

MŠ Horní Slavkov
Helena Láchová
12. 11. 2009
autoři, pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov
do 3. 1. 2010

Barvy - nálady
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
účast na otevření:
instalace: 		
doba trvání: 		

Mgr. Václava Křížová
Helena Láchová
21. 8. 2009
20. 8. 2009
110 osob
autor, pracovníci KMKK, Muzeum Sokolov
do 1. 11. 2009

Výstavy mimo Muzeum Sokolov
Geopark
kurátor výstavy:
místo:
		
termín:
		

Ing. Rudolf Tomíček
Mariánské Lázně
22. 10.- 20. 12. 2009

VÝSTAVY V MUZEU KARLOVY VARY
Autorské výstavy
Karlovy Vary-Zlatý klíč -Nejdek

Katastrofy, požáry a pohromy v Karlových Varech a Nejdku
kurátor:
		
doba trvání: 		
doba trvání: 		
celková návštěvnost:

Mgr. Lukáš Svoboda, Mgr. Jiří Klsák
Karlovy Vary – červen, v rámci Muzejní noci
Nejdek – listopad 2009
668 osob

Karlovy Vary - Nová louka

1989 Cesta ke svobodě
kurátor:
		
Mgr. Jan Nedvěd, Mgr. Jan Klsák
doba trvání: 		
listopad 2009-leden 2010
celková návštěvnost: 772 osob (do konce roku 2009)
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Výstavy krátkodobé a převzaté
Karlovy Vary - Nová louka

Ruské ikony
kurátor:
		
Mgr. Lukáš Svoboda
doba trvání: 		
únor-březen 2009
celková návštěvnost: 318 osob

Pavel Hynek, obrazy karlovarského výtvarníka
kurátor:
		
Mgr. Lukáš Svoboda
doba trvání: 		
květen-červen 2009
Karlovy Vary – Zlatý klíč
celková návštěvnost: 307 osob

Hry a klamy, IQ centrum Liberec
kurátor:
		
Ing. Lenka Zubačová
doba trvání: 		
duben 2009
celková návštěvnost: 4 834 osob

CAPRICHOS 009 (souběžně i na Nové louce)
Obrazy Vladimíra Franze
kurátor:
		
Ing. Lenka Zubačová
doba trvání: 		
červenec-září 2009
celková návštěvnost: 1 477 osob

S radostí pro radost, OS Dětská radost, II. ročník
pomoc handicapovaným dětem v Nejdku
(výtěžek z prodeje prací žáků)
Nejdek – pobočka muzea
kurátor:
		
Ing. Romana Borusíková
doba trvání: 		
březen-duben 2009
celková návštěvnost: 540 osob

Petr Strnad, obrazy z Karlovarska
kurátor:
		
PhDr. Stanislav Burachovič
doba trvání: 		
květen-červen 2009
celková návštěvnost: 497 osob

Pavel Hynek, obrazy karlovarského výtvarníka
kurátor:
		
Mgr. Lukáš Svoboda
doba trvání: 		
červenec-srpen 2009
celková návštěvnost: 540 osob

Krušnohorský semmering, 110 let výročí tratě Karlovy
Vary - Johangeorgenstadt
kurátor:
		
Bc. J. Tajer
doba trvání: 		
září - říjen 2009
celková návštěvnost: 549 osob

Knedlík - Kloß - Knödel aneb Knedlíkové nebe
Pracovní listy ke stejnojmenné výstavě
redakce: Mgr. Milena Pečárková

Lexikon osobností Karlovarska
PhDr. Stanislav Burachovič

Prezentace autorských výstav – mimo KMKK, Muzeum
Karlovy Vary

Cesta ke svobodě. Revoluční listopad 1989 v Karlových
Varech

Archeologický výzkum kostela sv. Mikuláše

Mgr. Jan Nedvěd

Loket – Černá věž
kurátor:
Mgr. Jiří Klsák
doba trvání: květen - září 2009

Pro externí subjekty odborní pracovníci participovali
na publikacích:

Pohromy a neštěstí
keramická škola Karlovy Vary
kurátor:
Mgr. Lukáš Svoboda
doba trvání: září 2009

EDIČNÍ ČINNOST

Brabec J. (2009): Aphanes arvensis L. [na Ašsku]. – In: Hadinec J. &
Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.
– Zprávy Čes. Bot. Společ. 44.
Brabec J. (2009): Dudák V. [ed.], Plzeňsko – příroda, historie, život,
Miloš Uhlíř, Baset, Praha 2008, 880 s., 1 mapa, ISBN 978-80-7340100-9. – Sborník muzea Karlovarského kraje 17: 363-366. [recenze]
Brabec J. (2009): Gentianella praecox (A. Kerner et J. Kerner) E. Mayer
subsp. bohemica (Skalický) Holub [komentář k nálezům z posledních
let]. – In: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram
Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44.

KMKK se podílelo společně s pracovníky odboru kultury Karlovarského
kraje na přípravě a vydání publikace Památky Karlovarského kraje,
propagačních skládaček Muzea a Galerie Karlovarského kraje
a jednotlivých muzeí v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví
Karlovarského kraje.

Výroční zpráva Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o.,
2008
redakce: PhDr. Eva Dittertová

Sborník Muzea Karlovarského kraje 17/2009
redakce: Mgr. Zbyněk Černý, Mgr. Alena Koudelková, RNDr. Jiří Brabec
Tisk přesunut z finančních důvodů do roku 2010

Knedlík-Kloß-Knödel aneb Knedlíkové nebe
Sborník (katalog) ke stejnojmenné výstavě
redakce: PhDr. Eva Dittertová, Mgr. Alena Koudelková

Muzeum Karlovy Vary-Nová louka, Cesta ke svobodě 1989, vernisáž 18. 11. 2009
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Brabec J. (2009): Jubilantka Eva Martínková – Calluna 14/2 (2009):
9-10.

Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae
Bohemicae. VIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44.

Brabec J. (2009): Václav Horáček, Lesy v Plzeňském kraji, Krajský
úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, státní správa lesů,
Plzeň 2008, 48 s., ISBN neuvedeno. – Sborník muzea Karlovarského
kraje 17: 362. [recenze]

Štechová T. & Brabec J. (2009): Gentianella praecox (A. Kerner et J.
Kerner) E. Mayer subsp. bohemica (Skalický) Holub [nová lokalita na
Pasecké slati]. – In: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad
floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44.

Brabec J. [ed.] (2009): Publikace s botanickou tématikou za rok 2008.
– Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 125-135.

Uhlík P., (2009): Ohrožený lišejník důlkatec plicní (Lobaria pulmonaria)
v Českém lese. – Český les 6.

Hejkal J., Michálek J., Prokop V., Rakovič M. & Rojík P. [eds] (2009):
Příroda Kraslicka. 2. Přírodovědný sborník Kraslicka. – Nakladatelství
Jan Farkač, Praha, 174 p.

Uhlík P., (2009): Přehled zeměpisných jmen z Krušných hor uváděných
v německy psaných lichenologických publikacích z 20. století– Sborník
muzea Karlovarského kraje 17: 335-349.

Ipser Z., Brabec J., Jersáková J., Balounová Z. & Nesvadbová
J. (2009): Dlouhodobý monitoring populace švihlíku krutiklasu
v NPR Pastviště u Fínů. – In: Baláž M., Jersáková J., Malinová T.,
Štech M., Těšitel J. & Vohník M. [eds], Parazitické, poloparazitické
a mykoheterotrofní rostliny. Sborník abstraktů z konference ČBS, Praha
28.- 29. 11. 2009, p. 24.

Šebesta P., (2009),: Archeologický výzkum zámku ve Starém
Hroznatově, příspěvek k SHP Průzkumy památek 2009.

Matějů K., Matějů J., Bušek O., Řepa P. & Jäger D. (2009): Přehled
výskytu sov (Strigiformes) v Karlovarském kraji. – Sborník muzea
Karlovarského kraje 17: 203-227.
Matějů K., (2009): Vývoj světelné synchronizace cirkadiánního
systému potkana v časné postnatální ontogenezi. – Ms. [Doktorská
disertační práce; depon.: 2. Lékařská fakulta UK, Praha]
Štěfánek M., Brabec J., Krinke L., Plesková E., Somol V. & Šída O.
(2009): Adenophora liliifolia (L.) A. DC. [nové nálezy ve Džbánu].– In:

Šebesta P., (2009): Ur- und Frühgeschichtliche Wohnobjekte im
Egerland – ref. a příspěvek pro sborník z konference ARGE 2009.
Šebesta P., (2009): Hygiena ve středověkém Chebu – AH 34, 2009.
Architektura Chebského hradu pro sborník z konference muzejních
archeologů v Prachaticích (23.- 29. 6 2009.).
Šebesta P., (2009): Recenze knihy Hrady Karlovarského kraje V. Knoll
+ kol.
Šebesta P., (2009): Recenze katalogu ZČM Hledání zmizelého.
Rund M., (2009): Po stopách osudu chebské rodačky Idy Welsové,
rozené Kohnové – Sborník muzea Karlovarského kraje 2009.

Přednášková činnost
Zde je nutné zdůraznit, že v Muzeu v Karlových Varech, přestože odborní
pracovníci byli maximálně vytíženi i stěhováním sbírek, tak odpřednášeli
50 % pořádaných přednášek. Taktéž v pobočkách v Jáchymově a v Nejdku. Počet posluchačů na přednáškách byl velmi závislý na tématu.
Přednáškový cyklus Z Chebu křížem krážem se stále těší velké oblibě u posluchačů, kompletně ho zajišťuje RNDr. Jiří Brabec. Průměrná
účast na přednášce přírodvědně-cestovatelského typu je 88 posluchačů. V Karlových Varech překvapivě je velký zájem o dějiny 20. století
a městské historické události v Karlových Varech. V Sokolově se zaměřili na dějiny města v souvislosti s výročím prezentovaným na výstavě
Sokolov-Falkenau.
Muzeum Nejdek, Křest knihy Krušnohorský Semmering a přednáška, 15. 10. 2009
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Cheb
Přednášky cyklu Z Chebu křížem krážem
8. ledna 2009,
Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.:
Papua Nová Guinea – příroda a lidé
82 účastníků
19. února 2009
Mgr. Ladislav Rektoris
Antarktida aneb O zmrzlých snech
94 účastníků
12. března 2009
Filip Husník
Madagaskar – ostrov kontrastů
92 účastníků
2. dubna 2009
Ing. Miloslav Prynych
Chile – od Patagonie k poušti Atacama
85 účastníků

Cyklus exkurzí a přírodovědných akcí
„Pojďte s námi do přírody“
Cyklus pořádá ZO ČSOP Kladská a KMKK – Muzeum Cheb ve
spolupráci s 3. ZO ČSOP Cheb, Městským muzeem Mariánské Lázně,
Správou CHKO Český les a Správou CHKO Slavkovský les.
Následující výčet podchycuje exkurze, u kterých je KMKK Muzeum
Cheb přímým organizátorem a na kterých se finančně podílelo (grant
Město Cheb)

16. května 2009
RNDr. Jiří Brabec (KMKK – Muzeum Cheb)
Botanická prvosenková exkurze do okolí Železné hůrky
35 účastníků + 1 vedoucí
13. června 2009
RNDr. Jaroslav Michálek (KMKK – Muzeum Sokolov) a Ing. Alexandra
Masopustová (ZO ČSOP Kladská)
Botanické putování kolem Krásna a Dlouhé stoky
38 účastníků + 2 vedoucí
29. srpna 2009
Evropská noc pro netopýry v Lokti
232 účastníků + 5 vedoucích
5. září 2009
Jiří Pošmura a Pavel Syřiště (Mykologická společnost Cheb)
Na houby s mykology
14 účastníků + 2 vedoucí
17. října 2009
RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (geolog, Rotava)
Geologická vycházka do lomů v okolí Schirndingu a Pomezí
14 účastníků + 1 vedoucí

Odborné přednášky a exkurze provedené mimo KMKK
Muzeum Cheb
2. 2. 2009
Hygiena ve středověkém Chebu Rotary-Club Cheb
PhDr. Pavel Šebesta
20 osob

26. dubna 2009
Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková (4. ZO ČSOP v Chebu) a RNDr. Jiří
Brabec (KMKK – Muzeum Cheb)
Obojživelníci pískovny Pomezná
85 až 90 účastníků + 3 vedoucí

9. 5. 2009
Výzkum ministeriálních hradů Chebska – konference Greiz
PhDr. Pavel Šebesta
50 osob

1. května 2009
Ing. Dětmar Jäger a Aleš Jelínek (4. ZO ČSOP Cheb)
Vítání ptačího zpěvu v Chebu
48 účastníků + 2 vedoucí

19. 5. 2009
Numismatická společnost, pobočka Cheb – „Valdštejnské slavnostní
hry v Chebu“
Mgr. Alena Koudelková
18 posluchačů
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16. 6. 2009
3. ZŠ Cheb – přednáška „Napoleonské variace“ pro žáky osmých tříd
PhDr. Tomáš Dostál
90 dětí
19. 6. 2009
Architektura Chebského hradu – Arbeitsgemeinschaft Prachatice
PhDr. Pavel Šebesta
70 osob
18. 10. 2009
Studie švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště
u Fínů v rámci projektu VaV PRIDRUH, Sedmihorky
RNDr. Jiří Brabec

Průvodcovské služby
Zajišťování objednaných odborných průvodcovských služeb ze strany
odborných pracovníků KMKK muzeum Cheb: celkem 424 osob
23. 3. 2009
Univerzita třetího věku ZPČU, exkurze do muzejní knihovny, expozice
(22 posluchačů) – Irena Michaláková
9. 5. 2009
exkurze z konference v Greizu: Podhradí, Ostroh, Skalná, Cheb;
45 osob – PhDr. Pavel Šebesta
18. 7. 2009
město + hrad, Eghalanda Gmoi Nürnberg, 50 lidí něm. – PhDr. Pavel
Šebesta
3. 11., 10. 11. 2009
školní výpravy na hradě – ZŠ Kraslice – 45 dětí – Alena Koudelková
19. 9. 2009
komentované prohlídky výstavy Knedlík-Kloß-Knödel – 2 skupiny
v rámci 1. knedlíkového dne – celkem 40 osob – PhDr. Iva Votroubková
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17. 10. 2009
komentované prohlídky v rámci Knihobraní – 2 skupiny, celkem 44 osob
PhDr. Iva Votroubková
14.11. 2009
komentované prohlídky v rámci 2. knedlíkového dne – 1 skupina, 23
osob – PhDr. Iva Votroubková
20.- 23. 10. 2009
komentované prohlídky výstavy Knedlík-Kloß-Knödel – celkem
5 skupin – objednáno CK – 200 osob – PhDr. Iva Votroubková

Sokolov
Přednášky
Česko-bavorský geopark – informace o přípravě výstavy
dokumentující činnost ČBG
místo: KMKK, Muzeum Cheb
přednášející: Ing. Rudolf Tomíček
termín: 22. 4. 2009
počet posluchačů: 44
Historie vojenského újezdu Prameny
místo: Bečov
přednášející: Ing. Rudolf Tomíček
termín: 4. 9. 2009
Cesta kovu k minci, od vytěžení po ražbu
místo: Česká numismatická společnost Cheb
přednášející: Ing. Rudolf Tomíček
termín: 15. 12. 2009
počet posluchačů: 40
Historie města a muzea
místo: zámek Sokolov
přednášející: Jiří Beran
termín: 24. 7. 2009
Historie města – komentovaná prohlídka výstavy + představení
muzea
místo: zámek Sokolov (pro delegaci města Schwandorf)
přednášející: Jiří Beran
termín: 1. 8. 2009

Historie města – komentovaná prohlídka výstavy + představení
muzea
místo: zámek Sokolov (pro Policii ČR)
přednášející: Jiří Beran
termín: 6. 8. 2009
Historie města a jeho památky
místo: zámek Sokolov
přednášející: Jiří Beran
termín: 30. 10. 2009
Historie města a muzea
místo: zámek Sokolov (pro obchodní delegaci z Taiwanu)
přednášející: Jiří Beran
termín: 26. 5. 2009
Štola č. 1 Jáchymov
místo: Městský kulturní dům Jáchymov
přednášející: Rudolf Kříž
termín: 19. 10. 2009

Burgundsko a Provence – Perly Francie
přednášející: Mgr. Vladimír Bružeňák
termín: 17. 9. 2009
počet účastníků: 25
Turecko
přednášející: Mgr. Vladimír Bružeňák
termín: 15. 10. 2009
počet účastníků: 25
Romantické cesty zanikající krajinou
přednášející: Světlana Kuncová, Ing. Rudolf Tyller
termín: 12. 11. 2009
počet účastníků: 25
Vánoční perníčky
termín: 26. 11. 2009
počet účastníků: 120

Exkurze a vlastivědné vycházky
Za lady Isabellou na ostrov Man
přednášející: Ing. Rudolf Tyller
termín: 15. 1. 2009
počet účastníků: 30
Lovec orchidejí – životní osudy botanika a cestovatele Benedikta
Roezla
přednášející: PhDr. Vladimír Rozhoň, Ph.D.
termín: 12. 2. 2009
počet účastníků: 23
Malování kraslic a velikonoční zvyky
termín: 8. 4. 2009
počet účastníků: 76
Byl jsem rok v Antarktidě II.
přednášející: Martin Mykiska
termín: 23. 4. 2009
počet účastníků: 17
Patagónie
přednášející: Ing. Jaroslav Rejch
termín: 22. 5. 2009
počet účastníků: 140

22. 6. 2009
Exkurze po městě Sokolov – památky a zajímavosti, pro kulturní
komisi Karlovarského kraje
Jiří Beran
počet účastníků: 20
23. 6. 2009
Exkurze po městě Sokolov – památky a zajímavosti, pro občany
města
Jiří Beran
počet účastníků: 35
4. 12. 2009
Exkurze po městě Sokolov – památky a zajímavosti, pro regionální
stavební sdružení Karlovarského kraje
Jiří Beran
počet účastníků: 150
11.-12. 6. 2009
Exkurze Slavkovským lesem pro účastníky zasedání Rady Národních
Geoparků
Bc. Jiří Loskot
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5.-6. 11. 2009
Exkurze Slavkovským lesem pro účastníky zasedání Rady Národních
Geoparků
Bc. Jiří Loskot

Průvodcovské služby pro veřejnost
Mezi standardní služby poskytované veřejnosti patří rovněž
průvodcovské služby, které na vyžádání zajišťují odborní pracovníci.
Jedná se o odborné výklady v expozici muzea v Sokolově, Krásně
a Jáchymově (nejsou uvedeny všechny akce, ale jen výběr z nich).
25. 3. 2009
expozice Sokolov, výstava Zapomenutí hrdinové, odbor školství
a kultury Města Sokolov
Jiří Beran
účast: 8 osob
12. 5. 2009
expozice Sokolov, Klub důchodců Louny
Jiří Beran
účast: 43 osob
22. 5. 2009
expozice Sokolov, účastníci Muzejní noci,
Jiří Beran
účast: 126 osob

4. 12. 2009
expozice Sokolov, regionální stavební sdružení Karlovarského kraje
Jiří Beran
účast: 50 osob
2. 12. 2009
štola č. 1 Jáchymov, příslušníci Armády ČR
Rudolf Kříž
účast: 20 osob

Karlovy Vary
V roce 2009 probíhal tradičně přednáškový cyklus ve Zlatém klíči
a v přednáškovém sále v Královské mincovně v Jáchymově. Oba cykly
byly podpořeny z finančních prostředků měst.
V Karlových Varech proběhlo celkem v době od února do listopadu
celkem 8 přednášek, z toho 4 byly zajištěny kmenovými pracovníky
muzea. V Jáchymově se uskutečnilo celkem od března do listopadu
šest přednášek, z nichž dvě byly zajištěny odbornými pracovníky
muzea. V Muzeu v Nejdku proběhly 2 přednášky.

Přednášky – Zlatý klíč
25. 2. 2009
Irsko a jeho linie
Jiří Práznovský
účast: 27 osob

24. 7. 2009
expozice a výstava Sokolov-Falkenau, Vězeňská služba ČR,
věznice Kynšperk
Jiří Beran
účast: 10 osob

25. 3. 2009
Od Mnichova k protektorátu 1938-39 v Karlových Varech
Mgr. Jan Nedvěd, PhDr. Stanislav Burachovič
účast: 43 osob

10. 8. 2009
výstava Sokolov – Falkenau, pro příznivce a spolupracovníky muzea
Jiří Beran
účast: 12 osob

29. 4. 2009
Židovský hřbitov – kamenný archiv
Dr. Václav Chvátal
účast: 13 osob

23. 9. 2009
expozice Hornické muzeum Krásno, OBÚ Sokolov, ČBÚ Praha, SU a.s.,
Jiří Beran
účast: 17 osob

17. 6. 2009
Historie a současnost v Karlových Varech
Mgr. Jiří Klsák
účast: 55 osob
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16. 9. 2009
Goethovské památky v severozápadních Čechách
PhDr. Stanislav Burachovič, Ing. Stanislav Wieser
účast: 20 osob

17. 10. 2009
Goethovské památky v severozápadních Čechách
PhDr. Stanislav Burachovič, Ing. Stanislav Wiesser
účast: 11 osob

14. 10. 2009
Plazi a obojživelníci Karlovarska
Mgr. Jan Matějů
účast: 10 osob

31. 10. 2009
divadelní představení – Václav Havel: Vernisáž
účast: 25 osob

11. 11. 2009
Pět versus 25 tisíc
Milan Paumer
účast: 18 osob

14. 11. 2009
Významná jáchymovská architektura
Mgr. Lubomír Zeman
účast: 50 osob

25. 11. 2009
Listopad 89
Mgr. Jan Nedvěd
účast: 25 osob

Přednášky – Muzeum Nejdek

Přednášky – Královská mincovna Jáchymov

8. 10. 2009
Tváře Krušnohoří
Pavel Mikšíček
účast: 26 osob

28. 3. 2009
Obrazy z dějin Jáchymova
PhDr. Stanislav Burachovič
účast: 25 osob
18. 4. 2009
Historické podzemí Jáchymovska
Josef Řehák
účast: 45 osob
23. 5. 2009
Tváře Krušnohoří
Pavel Mikšíček
účast: 30 osob
19. 9. 2009
Beseda se spisovatelem
Zdeněk Šmíd
účast: 35 osob

16. 4. 2009
Od Mnichova k protektorátu 1938-39 v Karlových Varech
Mgr. Jan Nedvěd, PhDr. Stanislav Burachovič
účast: 30 osob

Externí přednášky
23. 2. 2009
Území západních Čech kolem roku 1000
Mgr. Jiří Klsák, Rotary Club
účast: 30 osob
13. 6. 2009
Památky Karlových Varů
PhDr. Stanislav Burachovič, Delegace polských vědců
účast: 20 osob
29. 6. 2009
Wenzel Peter, symposium GU Cheb
PhDr. Stanislav Burachovič, 8. sympozium GU Cheb
účast: 100 osob
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8. 10. 2009
Dějiny lázeňství v Karlových Varech
PhDr. Stanislav Burachovič, Svaz Němců v Lokti
účast: 30 osob
23. 10. 2009
Goethovské památky v severozápadních Čechách
PhDr. Stanislav Burachovič, AEK Stuttgart v Kraslicích
účast: 200 osob
29. 10. 2009
Rodina Puppů
PhDr. Stanislav Burachovič, učitelé-důchodci, Rybáře
účast: 30 osob

Ve dnech 9.-10. 10. 2009 proběhla konference lázeňství a cestovního
ruchu v Karlových Varech, kde vystoupil s referátem: PhDr. Stanislav
Burachovič: Význam historického prostředí a meze využití pro rozvoj
lázní a cestovního ruchu.
Ve dnech 26. 10. 2009 proběhla konference v Žatci, kde vystoupil s referátem: Mgr. Lukáš Svoboda: Židé v Karlových Varech.

EDUKATIVNÍ PROGRAMY
Cheb
Návštěvnost edukativních programů pro školy celkově

Komentované prohlídky
V rámci dnů otevřených dveří u příležitosti EKD proběhly
12.-13. 9. a 15. 9. prohlídky bývalé spořitelny v Karlových Varech,
Císařské lázně – PhDr. Stanislav Burachovič.
Zámeček Sedlec, tvrziště Přemilovice, Císařské lázně – Mgr. Jiří Klsák
Historici z Muzea v Karlových Varech se aktivně účastnili konferencí
a seminářů.
Ve dnech 20.-22.3. proběhla 10. mezinárodní konference Dějiny staveb
2009, kde přednesl Mgr. Jiří Klsák ve spolupráci s Mgr. Lubomírem Zemanem referát: Obytný dům v Lokti .
23. 6. 2009 proběhla v Královské mincovně v Jáchymově ve spolupráci
s NPÚ Loket a městem celorepubliková konference na téma „Jáchymov.
Architektonická perla v ohrožení“. Smyslem této akce bylo zamyslet se
nad stavem památek v Jáchymově a iniciovat aktivity k jejich nápravě. Akce se zúčastnilo 80 posluchačů. Na této konferenci byly rovněž
předneseny referáty pracovníků karlovarského muzea: PhDr. Stanislav
Burachovič: Jáchymov v Zrcadle času, Královská mincovna.
29.-30.6. 2009 se konalo Sympozium o česko-německém umění a dějinách umění v Chebu, kde přednesl referát PhDr. Stanislav Burachovič:
Malíř zvířat Wenzel Peter.
Ve dnech 17.-18. 8. 2009 se konala mezinárodní.konference v Olomouci
na téma Obnova demokracie po roce 1989, kde vystoupil s referátem:
Mgr. Jan Nedvěd: Události 1989 v Karlových Varech.
Ve dnech 21.- 23. 9. 2009 proběhl v rámci projektu Thermae Europae
v lázeňském sanatoriu Sanssouci kongres na téma „Evropské lázeňské
sympozium“, kde byly předneseny referáty pracovníků karlovarského
muzea: PhDr. Stanislav Burachovič: Historická architektura západočeských lázní.
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počet realizací:
počet škol:		
počet dětí:		

213
35
4 060

Hurá na hrad
počet realizací:
počet škol:		
		
		
		

23
12 ( ZŠ Lipová, ZŠ Tři Sekery, SCHŠ,
ZŠ Tachov, ZŠ Březová, 4. ZŠ, 6. ZŠ,
3. ZŠ Cheb, Útočiště Cheb, ZŠ Sokolov,
ZŠ Kraslice, Realschule Wunsiedel)

Muzejní rallye
počet realizací:
počet škol:		
počet dětí:		

3
2 (2. ZŠ Cheb, ZŠ Skalná)
4

Městská rallye
počet realizací:
počet škol:		
počet dětí:		

3
2 (2. ZŠ Cheb, Realschule, Wunsiedel)
44

Seznamujeme se s muzeem
počet realizací:
19
počet škol:		
12 (ZŠ Skalná, ZŠ Nový Kostel, DDM Sokolov,
		
ZŠ Kostelní nám., Realschule Wunsiedel,
		
SCHŠ Cheb, 3. ZŠ Cheb, ZŠ Sokolov
		
1. ZŠ Cheb, 6. ZŠ Cheb, ZŠ Skalná,
		
ZŠ Kraslice)
počet dětí:		
367

Cechy
počet realizací:
počet škol:		
počet dětí:		

4
3 (4. ZŠ Cheb, ZŠ Kostelní nám., 6. ZŠ Cheb)
89

Z ateliéru Michaely Lesařové - Roubíčkové
počet realizací:
13
počet škol:		
2 (ISŠ Cheb, SCHŠ)
počet dětí:		
288

Chebské pověsti
počet realizací:
počet škol:		
počet dětí:		

5
3 (4. ZŠ, Útočiště Cheb, ZŠ Františkovy Lázně)
113

Chebsko ve víru válek
počet realizací:
1
počet škol:		
1 (3. ZŠ Cheb)
počet dětí:		
14

Dílna knihaře
počet realizací:
počet škol:		
počet dětí:		

6
3 (3. ZŠ Cheb, 6. ZŠ Cheb, ZŠ Kostelní nám.)
108

Příběh o svatebním džbánu
počet realizací:
18
počet škol:		
8 (ZŠ Tři Sekery, ZŠ Nový Kostel,
		
ZŠ Kostelní nám, ZŠ Lipová,SCHŠ,3. ZŠ, 4. ZŠ,
		
ZŠ Skalná)
počet dětí:		
304
Kde? Kdy? Kdo? . . . . Albrecht z Valdštejna
počet realizací:
16
počet škol:		
8 (2. ZŠ Cheb, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 6. ZŠ,
		
ZŠ Tři Sekery, ZŠ Lipová, ZŠ Kostelní nám.,
		
SCHŠ)
počet dětí:		
305
Erby
počet realizací:
počet škol:		
		
počet dětí:		

9
6 (4. ZŠ Cheb, 6. ZŠ Cheb, ZŠ Skalná,
ZŠ Kostelní nám, ZŠ Lipová, ZŠ Karlovy Vary)
143

Dílna archeologa
počet realizací:
počet škol:		
počet dětí:		

2
1 (4. ZŠ Cheb)
46

Muzeum Jáchymov, VI. ročník soutěže O pohár Královské mincovny, 7. a 8. 12. 2009
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Tvořivé dílny
počet realizací:
počet škol:		
		
		
počet dětí:		

41
8 (3. ZŠ Cheb, SCHŠ, ZŠ Tři Sekery,
ISŠ Cheb, ZŠ Lipová, 4. ZŠ Cheb,
DD Cheb, MS Netzschkau)
716

Knedlík - Kloß - Knödel
počet realizací:
počet škol:		
		
počet dětí:		

23
7 (Cheb: 2. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, SCHŠ, ISŠ;
ZŠ Lipová, ZŠ Kraslice)
513

Cesty za poznáním
počet realizací:
		
		
počet účastníků:

2 (Hrusice – Muzeum Josefa Lady,
Praha – NG – Anežský klášter,
Plzeň – Techmánie a Muzeum loutek)
144

Volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi, případně školní
skupiny – sobotní akce
Odpolední výtvarné dílny
počet realizací:
22
počet účastníků:
236 (DS Spáleniště, DD, Cheb,
		
senioři v muzeu)
Volnočasová aktivita pro děti a pro seniory – účastní se
domov dětí a senioři, včetně seniorů v domě s pečovatelskou službou
na Spáleništi.
Letní výtvarná dílna v muzeu 4. ročník
forma 5-denního příměstského prázdninového tábora pro děti
počet realizací:
2
termín:		
27. - 31. 7. 09, 10. - 14. 8. 2009
počet dětí celkem:
56
Příjezd krále a císaře Karla IV. na Chebský hrad
Edukativní program pro školy v podání historické skupiny FABER
termín:		
27. 5. 2009
počet vystoupení:
3
počet dětí celkem:
700
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Letní výtvarné dílny v Krajince
Akce ve spolupráci Produkčního centra Kamenná a Muzea Cheb
v rámci Chebského kulturního léta. Tato sobotní volnočasová aktivita
pro děti i dospělé byla v roce 2009 pořádána poprvé.
počet realizací:
2
termín:		
1x červenec / 1x srpen 2009
počet účastníků:
145
		

Výtvarné, literární a jiné soutěže pro školy
Soutěž velikonočních dekorací
Vyhlášeno ve 2 kategoriích – chebské školy a mimochebské
a malotřídní školy.
Soutěž vyhlášená pro školní družiny – zúčastnilo se 10 škol
22 soutěžních prací, 1 179 hlasujících
Soutěžní práce vystaveny v expozici muzea.
Literární soutěž „Knedlík v pohádce“ vyhlášená pro školy, dětské
jednotlivce i dospělé
Soutěž vyhlášená v rámci projektu Knedlík - Kloß - Knödel ve dvou
kategoriích: 1. a 2. stupeň ZŠ.
Vyhlášení výsledků soutěže 14. 11. 2009 při 2. knedlíkovém dni.
Do soutěže odevzdáno celkem 40 prací.
„Chebský skřítek“ – vánoční výtvarná soutěž pro školní kolektivy
Soutěž byla součástí projektu Knedlík - Kloß - Knödel. Soutěžní práce
byly vystaveny v expozici muzea. Vyhlášena ve třech kategoriích: MŠ,
1. stupeň a 2. stupeň ZŠ.
počet soutěžních prací:			
50
počet zúčastněných školních kolektivů:
19
počet odevzdaných hlasů:		
3 825
vyhlášení výsledků soutěže:		
16. 12. 2009
„Velký knedlíkový turnaj mezi školami“
Uspořádáno v rámci projektu Knedlík - Kloß - Knödel. Turnaj
s mezinárodní účastí.
5 soutěžních týmů: MS Netzschkau (SRN), RS Wunsiedel (SRN), 2. ZŠ
Cheb, 3. ZŠ Cheb, 6. ZŠ Cheb

Sokolov

Karlovy Vary

Soutěž „Velikonoční zajíc“
Ve dnech 18. 3.- 5. 4. 2009 proběhla soutěž „Velikonoční zajíc“. Již
od února připravovaly děti z Horního Slavkova zajíce nejrůznějšími
technikami z libovolného materiálu (papírové, textilní, z různých
přírodnin).
Z těchto malých uměleckých děl vznikla přehlídka nápadů, barev
a dětského umu. Všichni návštěvníci muzea vybírali formou hlasování.
Hlasování probíhalo ve třech kategoriích: MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň
ZŠ. Vyhlášení vítězů proběhlo 9. 4. 2009.
účast:		
120 dětí
účast na vyhlášení:
140 osob

V 2009 proběhla celá řada tematických přednášek jak ve školách
tak v přednáškovém sále ve Zlatém klíči. Přednášky pro školy se
dostaly do povědomí vyučujících, kteří nás již sami oslovují s žádostí
o prezentaci daného tématu. V této skutečnosti vidíme oproti
předchozím letům velký posun v komunikaci se školami.

Soutěž „Vánoční hvězda“
Doprovodnou akcí vánoční výstavy byla soutěž „Vánoční hvězda“, která
probíhala ve dnech 11. 11.- 10. 12. 2009. Soutěže se zúčastnilo více
než 70 dětí, které vyrobily cca 90 ks rozmanitých hvězd z nejrůznějších
materiálů. Návštěvníci muzea vybírali formou hlasování tu nejkrásnější.
Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích – MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2.
stupeň ZŠ. Vyhodnocení soutěže a předání cen se uskutečnilo 16. 12.
2009 v 16.00 hod.
účast:		
76 dětí
účast na vyhlášení:
120 osob
Pasování na školáka
Nádvoří sokolovského zámku
termín:		
17.-19. 6. 2009
účast:		
79 osob
Pohádky ze zámku
Nádvoří sokolovského zámku
termín:		
27. 6.- 2. 7. 2009
účast:		
250 osob
Komentované prohlídky expozic a výstav
1. Výstava Zapomenutí hrdinové, 20. 3. 2009, Gymnázium Sokolov
2. Výstava Zapomenutí hrdinové, 24. 3.2009, Gymnázium Sokolov
3. Výstava Zapomenutí hrdinové, 24. 3. 2009, ISŠTE Sokolov
4. Výstava Zapomenutí hrdinové, 25. 3. 2009, 2. ZŠ Sokolov (historický
seminář)
5. Výstava Zapomenutí hrdinové + beseda na téma 2. světová válka,
7. 4. 2009, ZŠ Sokolov

Externí přednášky ve školách (popř. pro školy v našem
zařízení)
20. 3. 2009
Bájné bytosti Karlovarska
PhDr. Stanislav Burachovič, ZŠ Šmeralova
účast:
25 osob
8. 4. 2009
Bájné bytosti Karlovarska
PhDr. Stanislav Burachovič, ZŠ Dvory
účast:
32 osob
15. 4. 2009
Bájné bytosti Karlovarska
PhDr. Stanislav Burachovič, ZŠ Krušnohorská
účast:
28 osob
16. 4. 2009
Bájné bytosti Karlovarska
PhDr. Stanislav Burachovič, ZŠ Truhlářská
účast:
24 osob
9. 6. 2009
Pohromy, katastrofy v Karlových Varech
Mgr. Lukáš Svoboda, SŠ Trivis
účast:
35 osob
25. 6. 2009
Pohromy, katastrofy v Karlových Varech
Mgr. Lukáš Svoboda, ZŠ Dvory
účast:
70 osob
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5. 10. 2009
Pohromy, katastrofy v Karlových Varech
Mgr. Lukáš Svoboda, ZŠ Konečná
účast:
26 osob

2. 12. 2009
Mezopotámie
Mgr. Jan Nedvěd, Gymnázium Ostrov
účast:
40 osob

13. 10. 2009
Co je archeologie
Mgr. Jiří Klsák, ZŠ Chodov
účast:
50 osob

10. 12. 2009
Mezopotámie
Mgr. Jan Nedvěd, ZŠ Truhlářská
účast:
17 osob

22. 10. 2009
Bájné bytosti Karlovarska
PhDr. Stanislav Burachovič, ZŠ Dvory
účast:
44 osob

11. 12. 2009
1989 v Karlových Varech
Mgr. Jan Nedvěd, ZŠ Chodov
účast:
50 osob

2. 11. 2009
Bájné bytosti Karlovarska
PhDr. Stanislav Burachovič, ZŠ Truhlářská
účast:
47 osob

V Jáchymově proběhl v prosinci již VI. ročník vědomostní soutěže
pro žáky ZŠ a SŠ „O pohár královské mincovny“. Soutěž si pro svoji
zábavně populární formu získává rok od roku stále větší oblibu, účast
soutěžících v letošním roce dosáhla 75 osob. Kurátorem obsahové
a organizační části byl Mgr. Lukáš Svoboda, ostatní odborní pracovníci
se podíleli na zdárném průběhu soutěže. Celá akce sklidila i velmi
kladný mediální ohlas.

4. 11. 2009
Bájné bytosti Karlovarska
PhDr. Stanislav Burachovič, ZŠ Truhlářská
účast:
44 osob
6. 11. 2009
Židé v Karlových Varech
Mgr. Lukáš Svoboda, SŠ Trivis
účast:
120 osob
11. 11. 2009
Obrazy z dějin Karlových Varů
PhDr. Stanislav Burachovič, ZŠ Konečná
účast:
50 osob
18. 11. 2009
Bájné bytosti Karlovarska
PhDr. Stanislav Burachovič, ZŠ Libušina
účast:
63 osob
23. 11. 2009
Obrazy z dějin Karlových Varů
PhDr. Stanislav Burachovič, SPŠ Ostrov
účast:
28 osob
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Ostatní kulturní aktivity
Cheb
Chebský masopust
5. masopustní průvod městem připravený společně s Městem Cheb
a Západočeským divadlem v Chebu
termín:
21. 2. 2009
účast:
520 osob
Velikonoční jarmark
Tradiční den otevřených dveří v muzeu Cheb spojený s bohatým
programem pro veřejnost
termín:
4. 4. 2009
účast:
750 osob
finanční podpora z grantu Města Cheb

Otevírání hradu
Zahájení sezóny na Chebském hradě se skupinou historického šermu
Rectus a dalšími hosty
termín:
18. 4. 2009		
účast:
320 osob
Hod beránka
Akce Křesťanského centra v Chebu na Chebském hradě
termín:
11. 4. 2009
účast:
300 osob
Současné české drama a francouzské odpoledne
Akce pořádaná ZDCH v Chebu ve spolupráci s KMKK, Muzeem Cheb
termín:
25. a 26. 4. 2009
účast:
110 osob
Muzejní noc 2009
termín:
23. 5. 2009 (18:00 - 24:00)
téma:
Muzeum a děti aneb děti v muzeu
(Pojďte s námi do pohádky, zažijete bezva hrátky ...)
program: z pohádky do pohádky s mažoretkami ZUŠ v Chebu
pohádková země – pohádkové povídání spisovatelky Vítězslavy
Klimtové, písničky Pavla Půty, autogramiáda
noc se Šeherezádou – orientální tance chebské taneční skupiny Malika
Layla a žákyň ze ZŠ a MŠ ve Třech Sekerách

Muzeum Cheb, Knedlík-Kloß-Knödel aneb Knedlíkové nebe, vernisáž 28. 8. 2009

Zpívánky na dobrou noc s Jindřichem Skopcem
Pohádkové hrátky pro malé i velké – na 20 pohádkových zastavení
v expozici muzea
autor námětu: Mgr. Milena Pečárková
Příjezd krále a císaře Karla IV. na Chebský hrad
Edukativní program pro školy a veřejnost v podání historické skupiny
FABER
termín:		
27. 5. 2009
počet vystoupení:
3
účast:		
700 osob

Jáchymov, beseda se spisovatelem Zdeňkem Šmídem, 19. 9. 2009
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Chebské dvorky 2009
V rámci Chebských dvorků 2009 na nádvoří muzea (dvorek č. 18) byla
k vidění instalace českokrumlovského keramika Karla Dvořáka.
V rámci dvorku č. 21 (Šance) probíhaly tvůrčí dílny pro děti a dospělé,
jejichž spoluorganizátorem bylo KMKK, Muzeum Cheb (spolu s ISŠ
a 3. ZŠ Cheb).
termín:		
10.-13. 6. 2009
účast:		
dvorek č. 18: 200 osob
		
dvorek č. 21: 450 osob
garant za KMKK:
Mgr. Milena Pečárková
Fly Fest 2009
Akce pořádaná Kulturním centrem Kamenná v rámci Chebského
kulturního léta na Chebském hradě
termín:
31. 7. 2009
účast:
400 osob
Večer tříkrálový
Divadelní představení ZDCH v Chebu v areálu Chebského hradu
pořádané v rámci Chebského kulturního léta
termín:
31. 8. 2009
účast:
185
První knedlíkový den
Akce pořádaná v rámci projektu Knedlík-Kloß-Knödel byla věnována
moučným a houskovým knedlíkům. Při realizaci spolupracovalo
muzeum s ISŠ Cheb
termín:
19. 9. 2009
program: soutěž knedlíků v kategoriích: knedlík ovocný,
houskový a karlovarský, degustace vítězných knedlíků
2 komentované prohlídky výstavy, povídání knedlíkového someliéra
Radka Horila z firmy Svoboda- Výroba domácích knedlíků s. r. o.
2x pohádka „Jak dědeček s babičkou uvařili knedlík“ v podání dětí ze
4. ZŠ Cheb
degustace ovocných piv Rodinného pivovaru Chodovar
knedlík 100x jinak – degustace knedlíků firmy Svoboda z Blučiny u Brna
degustace omáček firmy Vitana
pro děti velké kulinářské pexeso a knedlíková puzzle
hod knedlíkem do hrnce, kulinářské omalovánky s obrázky
karikaturisty Milana Benetky
účast:
950 osob
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Koncert Hof – Cheb
Vystoupení koncertních umělců z Hofu v rámci Německo-českého
kulturního víkendu Hof – Cheb 2009
termín:
25. 9. 2009
program: Couplett – kuplety a šansony (školní koncert)
Hofer Symphoniker – podvečerní koncert komorní hudby
účast:
70 osob
Knihobraní – Toulky českou kuchyní
9. ročník Knihobraní tematicky souzněl s projektem Knedlík-KloßKnödel
termín:		
17. 10. 2009
program:		
tradiční trh nakladatelů a vydavatelů
doprovodný program:
rozmlouvání Jiřího Kamena se spisovatelem Miroslavem Huptychem
poslouchejte a malujte - omalovánky s předčítáním spisovatelky
Jaroslavy Paštikové
křest knihy Panská sídla západních Čech-Karlovarsko
knedlíkobraní s Václavem Malovickým
pozvání ke stolu- Technické muzeum Brno
křest knihy Na vlnách chuti
stůl pro hosty:
Jana Rychterová, Edita Adlerová, Vladimír Iljič Pecháček
a Vladimír Suchánek ve zpovědnici Pavla Marka
pohádkové pásmo U nás v Jedlíkově v podání herců ZDCH v Chebu
vyřezávání z ovoce
počet vystavovatelů:
19
účast:		
500 osob
Zavírání hradu
Tradiční program pro veřejnost v závěru sezóny na Chebském hradě
v podání skupiny historického šermu Rectus
termín:		
31. 10. 2009
počet návštěvníků:
545 osob
Druhý knedlíkový den
Akce pořádaná v rámci projektu Knedlík-Kloß-Knödel byla věnována
bramborovým knedlíkům
termín:		
14. 11. 2009
program:
soutěž o nejlepší bramborový knedlík pořádaná ve
3 kategoriích: 1. bramborový knedlík, 2. bramborový knedlík naslano,
3. bramborový knedlík nasladko

„Velký knedlíkový turnaj“ mezi školami
komentované prohlídky výstavy-Knedlík-Kloss-Knödel
vaření bramborových knedlíků: Jana Augustová vaří s firmou Lagris
vaření chlupatých a jiných speciálních jihočeských knedlíků
s přednáškou PhDr. Marcely Mackové z Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích
povídání o kuchařkách: Jaschi Hoffmann
vyhlášení literární soutěže „Knedlík v pohádce“ a autorské čtení
oceněných textů
vyhlášení knedlíkové soutěže pro veřejnost a výsledků školního
knedlíkového turnaje
volná prohlídka výstavy a muzea
účast:
500 osob
Křest knihy Občanská odvaha vstupuje do politiky
Kniha věnovaná Občanskému fóru v Chebu a Novému fóru v Plavně
v letech 1989 a 1990, spoluautor Mgr. Zbyněk Černý
publikaci vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
termín:
12. 11. 2009
účast:
40 osob

Sokolov
Koncert ZUŠ Horní Slavkov
místo:
KMKK, Muzeum Sokolov – Muzeum Horní Slavkov
termín:
25. 3. 2009
počet osob: 45
Koncert ZUŠ Horní Slavkov
místo:
KMKK, Muzeum Sokolov – Muzeum Horní Slavkov
termín:
16. 4. 2009
počet osob: 56
Koncert ZUŠ Horní Slavkov ke Dni matek
místo:
KMKK, Muzeum Sokolov – Muzeum Horní Slavkov
termín:
13. 5. 2009
počet osob: 70

Muzejní advent
Tradiční den otevřených dveří v chebském muzeu spojený s bohatým
programem pro veřejnost byl tentokrát ještě v duchu výstavy
Knedlík - Kloß - Knödel.
termín:
5. 12. 2009
program:
celodenní adventní trh v prostorách chebského muzea s ukázkami
vánočního pečení, vánoční hry pro děti, ukázky zvykoslovného pečiva,
kynutého těsta, vánoční výtvarná dílna pro děti, vystoupení pěveckého
sboru Koťata z 5. ZŠ v Chebu, Den preslavný jest nám prišel – adventní
koncert v podání Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové
a vokálního kvintetu DAD, vystoupení dramatické oddělení a sólisté
ZUŠ Cheb
účast:
500 osob
Krajský seminář kronikářů
Každoroční pracovní setkání kronikářů a zástupců měst a obcí
Karlovarského kraje pořádané Karlovarským krajem. Do programu
zahrnuta komentovaná prohlídka výstavy Knedlík-Kloß-Knödel.
termín:
8. 12. 2009
účast:
50 osob
Muzeum Jáchymov, adventní koncert DAD kvintetu, 29. 11. 2009
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Muzejní noc – Jihoamerická muzejní noc
Muzejní noc byla realizována v rámci třídenní akce „Jižní Amerika“,
která proběhla v prostorách zámku Sokolov ve spolupráci s Městskou
knihovnou Sokolov a Městským domem kultury Sokolov. Cílem této
akce bylo prostřednictvím filmů, přednášek, hudebních a divadelních
vystoupení, workshopů představit a přiblížit život a kulturu Jižní
Ameriky. Pro děti zajistili pracovníci knihovny a muzea různé soutěže
a zájmové činnosti inspirované Jižní Amerikou.
místo:
KMKK, Muzeum Sokolov – nádvoří zámku a expozice
termín:
22. 5. 2009
Program: přednášky – Patagonie
pohádka – Divadlo Kapsa: „Nešťastný šafářův dvoreček“
taneční vystoupení – taneční skupina Formace – „Šaman show“
hudební vystoupení – skupina Gipsy Hary Band
počet osob: 240

Sokolovský advent
místo: KMKK, Muzeum Sokolov – nádvoří sokolovského zámku
termín:
5. 12. 2009
program: klauniáda
Divadlo Dětí, Karlovarské hudební divadlo – pohádka O kapříku Vénovi
s betlémem
Mikuláš, anděl a čert - nadílka
počet osob: 170
Krásenský advent
místo:
KMKK, Muzeum Sokolov – Hornické muzeum Krásno
termín:
19. 12. 2009
program: vánoční zvyky a tradice (přednáška + promítání)
počet osob: 17
Advent v Horním Slavkově
místo:
KMKK, Muzeum Sokolov – Muzeum Horní Slavkov
termín:
16. 12. 2009
program: vyhlášení vítězů soutěže „Nejkrásnější vánoční ozdoba“
koncert ZUŠ Horní Slavkov
počet osob: 120

Muzeum Cheb, masopustní průvod městem, 21. 2. 2009
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Karlovy Vary
Muzejní noc
Proběhla dne 23. 5. v prostorách muzea Zlatý klíč a nesla se v duchu
oslav tématu Karlovarské katastrofy a neštěstí. Program sestával
z komponovaných pořadů, které vytvářely jednotný tématický naučně
zábavný večer, současně proběhla vernisáž výstavy. Pouliční divadlo
Viktora Braunereitera si nastudovalo 4 výstupy na téma karlovarských
katastrof. PhDr. Stanislav Burachovič vystoupil s faktografickým
humorným výkladem Vraždy a zlodějny v Karlových Varech včetně
projekce, následovala přednáška Mgr. Lukáše Svobody a Mgr. Jiřího
Klsáka o ničivých požárech v Karlových Varech. Závěr muzejní noci
oživilo vystoupení rockové skupiny Animal Resources. Kurátorem
přípravné a organizační části byl Mgr. Lukáš Svoboda, ostatní
pracovníci se podíleli na samotném průběhu akce.
účast:
120 osob
Hříchy starého Jáchymova aneb o čem se nedočteme v kronikách
a O zbraních se zbraněmi
Šlo o další pokus vytvoření komponovaného pořadu v cyklu
„Jáchymovské mincování II“. Pořad se konal 5. 7. 2009 na nádvoří
Královské mincovny v Jáchymově a lví podíl na organizaci a přípravě
měl pan Samuel Palán. Pořad sklidil obrovský ohlas.
účast:
210 osob
Výdaje pokryly tržby, částečně kryto z grantu města Jáchymova.

Divadlo ve sklepě
V rámci zvýšených kulturních aktivit jsme v jáchymovském sklepení
zahájili cyklus monodramatických divadelních představení, honoráře
byly kryty z grantu města.
6. 6.
Václav Havel: Audience
účast:
34 osob
31. 10.
Václav Havel: Vernisáž
účast:
25 osob
Adventní koncert
29. 11. proběhl v sále Královské mincovny v Jáchymově již 4. koncert
DaD kvintetu a vokálního sboru, zájem byl obrovský, atmosféra
fantastická. Částečně financováno z grantu města Jáchymova.
účast:
115 osob

4. Mezinárodní folklórní festival
Akce proběhla tradičně v rámci festivalu setkání folklórních skupin
v přednáškovém sále muzea Zlatý klíč s komentovaným slovem PhDr.
Stanislava Burachoviče.
vstup volný
účast:
86 osob

Muzeum Karlovy Vary, divadelní představení Vernisáž, 31. 10. 2009
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Muzeum Cheb, zrekonstruovaná budova depozitáře, zadní trakt

Ekonomická,
investiční
a provozní
činnost

Muzeum Cheb, Z ateliéru Michaely Lesařové-Roubíčkové, vernisáž výstavy 3. 3. 2009

Investiční činnost

Pokud bychom vzhledem k objemu investic nazvali rok 2008 rokem investičním, můžeme říci, že rok 2009 byl pro Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. rokem projektových příprav a realizací akcí v rámci
dotačních programů.
Nejvýraznějším počinem je ukončení fyzické realizace projektu Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea
Karlovarského kraje, p. o. v Chebu, jehož rekonstrukce probíhala od
února 2009 do 28. 12. 2009.
Záměrem Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o bylo vybudování
centrálního muzejního depozitáře jako důležité součásti muzea. Objekt
nacházející se v Chebu, v ulici Baltazara Neumanna čp. 523 byl naposledy využíván jako školní budova Integrované SOŠ v Chebu.
Tato historická budova, postavená na konci 19. století a ležící v památkové zóně města Chebu, bude v rámci předkládaného projektu nově
využívána jako centrální depozitář, kde budou zřízena také odborná
pracoviště karantény a dvě pracoviště konzervace s provozem činností
restaurování, konzervování a preparování.
Součástí realizovaného projektu byly také stavební a parkové úpravy přilehlého nádvoří, kde byla vytvořena oddechová a relaxační zóna, která
bude využitelná také pro pořádání významných kulturních či společenských akcí konaných ve městě.
Partnery projektu jsou:
Integrovaná střední škola v Chebu
Gymnázium Cheb
Město Cheb
Technické muzeum v Brně
Náklady:
v roce 2007: projektová dokumentace
v roce 2008: projektová dokumentace
zpracování kompletní žádosti
o finanční podporu z fondu EU		
v roce 2009: stavební úpravy		
technický dozor investora		
publicitní a právní služby			
Celkové náklady činí			

Projekt připravovaný pro žádost o finanční podporu z fondů EU je akce
Česko-bavorský geopark, pro jehož počáteční realizaci bylo v roce 2008
zadáno zhotovení projektové dokumentace na Dílčí projekty stavebněmonetárního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark.
Plánované převzetí předmětu díla nebylo v roce 2009 uskutečněno na
základě dodatků smlouvy o dílo. Za převzatou část projektové dokumentace uhradilo muzeum z investičního příspěvku zřizovatele částku
822 528,- Kč.
V roce 2009 byla ukončena investiční akce Zámek Sokolov – výstavní
síň – elektroinstalace, která byla započata v roce 2008. Celkové náklady
byly hrazeny z příspěvku zřizovatele ve výši 1 158 1524,50 Kč.
Dalším připravovaných projektem byl Statek Milíkov – zpřístupnění pro
veřejnost.
V roce 2009 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, která
byla uhrazena z 70% ceny díla, t. j. 204 918,- Kč.
Nelze opomenout nezbytně nutné náklady oprav nemovitého majetku
Karlovarského kraje, které mělo ve správě Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.:
Oprava střechy budovy těžní věže a budovy trafostanice Areál
rudného dolu Vilém v Krásně
projektová dokumentace: 23 800,- Kč
technický dozor investora: 51 170,- Kč
oprava:
302 900,- Kč
Oprava regulace topení „TRASCO“ v Zámku Sokolov: 186 456,- Kč

1 450 000,- Kč
290 000,- Kč
392 700,- Kč
30 714 599,- Kč
220 150,- Kč
73 648,- Kč
33 141 127,- Kč.

Oprava ve výši 77 852,- Kč objektu děkanství č. p. 178 v Horním
Slavkově, která byla provedena na základě rozhodnutí Městského úřadu v Sokolově jako nezbytné opatření k zabezpečení nemovité kulturní
památky.

Následující výčet je výběrem oprav dle výše finanční nákladů
oprava CCTV v Muzeu Nová Louka v Karlových Varech
oprava EPS v depozitáři budovy Špejchar v Chebu
oprava důlního ventilátoru ve Štole č. 1 v Jáchymově
oprava tonetek v Královské mincovně v Jáchymově
oprava kamerového systému v Muzeu Horní Slavkov

39 978,60 Kč
22 796,00 Kč
20 230,00 Kč
20 000,00 Kč
15 292,00 Kč
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Vstupenkový systém
Jednotlivé pobočky muzea vznesly již v roce 2008 požadavek na zakoupení vstupenkového systému. Některá pokladní místa neměla elektronický prodej vstupenek zaveden, jiná požadovala změnu z důvodu
zastaralého systému, který fungoval pouze na starším PC.
Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma, která dodala vstupenkový systém, včetně aplikace modulu zboží. Součástí zakázky bylo
dodání softwaru, instalace, nastavení systému a školení. Pro funkčnost
vybrané aplikace byl nakoupen hardware v pokladnách s nevyhovující
či žádnou technikou. Byla navržena nová úprava vstupenek v jednotné
rámcové grafice s barevným rozlišením jednotlivých poboček muzeí.
Rubová strana obsahuje seznam všech muzeí Karlovarského kraje.
Cena systému dosáhla částky 188 496,- Kč, čímž došlo ke standardizaci
vybraných pokladních míst dle kritéria návštěvnosti v Muzeu Cheb, na
Chebském hradě, 2 x v Zámku Sokolov, v Muzeu v Krásně, Muzeu v Horním Slavkově, v Královské mincovně Jáchymov a v Muzeu Nová Louka
v Karlových Varech.
Výběrová řízení
V roce 2009 proběhla dvě výběrová řízení, která byla následně uskutečněna:
– oprava střechy budovy těžní věže a budovy trafostanice Areál rudného
dolu Vilém v obci Krásno
– PD na stavební úpravy a opravy objektu - statek Milíkov Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o.

Personálie
V roce 2009 byl stav zaměstnanců muzea celkem stabilizovaný. Již na
jaře 2009 bylo rozhodnuto o výběrovém řízení na ředitele pobočky Muzea v Sokolově a Muzea v Karlových Varech. Počátkem července byly
zveřejněny podmínky výběrového řízení, termín ukončení přihlášek byl
15. srpna 2009. Ředitelka muzea jmenovala komisi, která se seznámila
s předloženými materiály a doporučila jmenovat na místo ředitele muzea
v Sokolově Ing. Michaela Runda a v Muzeu v Karlových Varech Ing. Lenku Zubačovou. Oba nastoupili k 1. listopadu 2009.
Na počátku roku v muzeu pracovalo 68 zaměstnanců, na konci roku to
bylo 75, průměr z počtu fyzických zaměstnanců za celý rok 2009 činil
77 zaměstnanců.
V průběhu roku byli zaměstnáni pracovníci na zkrácený pracovní úvazek vzhledem k sezónnímu provozu některých poboček nebo objektů ve
správě muzea.
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Odchody zaměstnanců v průběhu sledovaného roku:
31. 03. 2009
Havlíková Lucie
21. 07. 2009
Perglová Pavla (MD)
31. 08. 2009
Pudivítrová Brunhilda
30. 09. 2009
Bajcurová Libuše
31. 12. 2009
Šebesta Pavel PhDr.
Příchody nových zaměstnanců:
15. 04. 2009
Bajcurová Libuše
1. 05. 2009
Ševčenková Marie
7. 07. 2009
Ridošková Lucie (zástup za MD)
7. 08. 2009
Heppner Zdeněk
1. 11. 2009
Rund Michael Ing.

Hospodaření muzea
Na základě rozhodnutí zřizovatele RK 946/09/09, RZ 526/2009 ze dne
24. 9. 2009 byl organizaci snížen neinvestiční příspěvek o 4 % z původně
plánovaného příspěvku, t.j. o částku 1 204 240,- Kč.
Nalézt možnost restrikce v rozpočtu muzea v posledním čtvrtletí roku
bylo problematické vzhledem k rozpracovanosti již naplánovaných
a smluvně zajištěních aktivit.
Muzeum bylo nuceno přistoupit ke zrušení některých zakázek a pozastavit rozpracované akce. Většina projektů byla vázána systémem dotačních podmínek a musela být přesto realizována.
Do konce roku byla neustále řešena otázka možnosti úspor v návaznosti
na proběhlé předfinancování akcí z vlastních zdrojů, které budou přiznány v příštím roce 2010.
Situace v oblasti ekonomické byla komplikována rozhodnutím zřizovatele
ze dne 17. 09. 2009 ohledně rozdělení sloučených muzeí v roce 2007.
V závěru publikace jsou detailněji v tabulkovém provedení uvedena ekonomická data.
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2009
Z každé provedené kontroly je proveden písemný záznam, na jehož základě byly jednotlivé nesrovnalosti adekvátně řešeny.

Na základě Příkazu ředitelky organizace č.3/2009 byly provedeny
kontroly:
Kontrola evidence a uložení jednotlivých sbírkových předmětů v Muzeu
Cheb, Muzeu Sokolov, v Muzeu Karlovy Vary
Kontrola BOZP a PO
Kontrola pokladny Muzea Cheb, Muzea Karlovy Vary a Muzea Sokolov.
Kontrola podkladů pro přiznání a vyplacení cestovních náhrad a stravného ve vztahu se mzdovou evidencí dle platných obecně závazných
a interních předpis - kontrola v rozsahu 10% fyzických zaměstnanců
v období 1. 1. 2009-31. 12. 2009.
V souvislosti s Příkazem ředitelky organizace č. 17/2009 byly provedeny
kontrolní úkony ve všech pobočkách muzea:
Kontrola spotřeby služebních motorových vozidel od 1. 1. - 31. 8. 2009
v souvislosti s měsíčním množstvím čerpaných pohonných hmot a vyplacených finančních částek za výše uvedené.
Kontrola podkladů pro přiznání a vyplacení cestovních náhrad a stravného ve vztahu se mzdovou evidencí dle platných obecně závazných a interních předpisů v absolutním rozsahu fyzických zaměstnanců v období
1. 1.- 31. 8. 2009:

V roce 2009 byly ukončeny následující tři kontroly externích orgánů:
– regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad, pracoviště Karlovy Vary – Kontrolní orgán provedl fyzickou kontrolu interim
(průběžně) dne 2. 11. 2009 v místě sídla organizace a v místě realizace
stavby projektu Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář
Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o.
Výsledek uvedený v protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13, odst. 1 zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je bez závad.
– Ministerstvo kultury České republiky – MK ČR, odbor umění a knihoven provedl dne 2. 11. 2009 kontrolu s předmětem: věcná a finanční
správnost a průkaznost použití finančních prostředků poskytnutých
v roce 2008 MK ČR jako účelová podpora programového projektu Eliáš
Dollhopf (1703-1773) – barokní malíř západních Čech.
Nebyly zjištěny nedostatky, které by byly důvodem pro uložení opatření
podle § 18 zákona o finanční kontrole.
– Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni – Kontrolní orgán provedl své šetření se zaměřením na dodržování povinnosti dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
a souvisejících zákonů dne 3. 12. 2009 v pobočce Muzea Nová Louka
v Karlových Varech.
V kontrolovaných oblastech nebyla zjištěna žádná porušení předmětného zákona.

Na základě Příkazu ředitelky organizace č.23/2009 byly provedeny namátkové kontroly dne 27. 11. 2009 se zaměřením stavu zboží prodávaného na pokladnách: Muzeum Nová louka v Karlových Varech, Muzeum
Zámek Sokolov, Muzeum Cheb - expozice.
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Muzeum Cheb, Muzejní noc, 23. 5. 2009

Výsledky hospodaření

Náklady a výnosy KMKK v roce 2009
NÁKLADY – CELKEM KMKK
Č. účtu

Položka

Plán 2009

Čerpání 2009

v%

501

Spotřeba materiálu

2 000 000,00

1 837 585,23

91,88

502

Spotřeba energie

4 615 000,00

4 577 962, 27

99,20

504

Prodané zboží

250 000,00

250 844,88

100,34

511

Opravy a udržování

600 000,00

1 024 321,33

170,72

512

Cestovné

160 000,00

132 056,27

82,54

513

Náklady na reprezentaci

39 000,00

35 703,63

91,55

518

Ostatní služby

4 782 000,00

4 705 223,39

521

Mzdové náklady

17 000 000,00

17 118 012

524

Zákonné sociální pojištění

5 780 000,00

5 438 114

94,09

527

Zákonné sociální náklady

340 000,00

335 015,74

98,53

37 534,00

98,39
100,69

528

Ostatní sociální náklady

53

Daň z převodu nemovitostí

545

Kurzové ztráty

548

Manka a škody

549

Jiné ostatní náklady

670 000,00

762 984, 07

113,88

551

Odpisy DNM a DHN

2 990 000,00

3 063 696,00

102,46

591

Daň z příjmu
39 228 000,00

39 324 579,52

2 352,00
2 000,00

1 181,71

59,09

1 888,00

146 979,00

NÁKLADY CELKEM

100,25

VÝNOSY – CELKEM KMKK
Č. účtu
602

Položka

Plán 2009

Plnění 2009

v%

Tržba z prodeje služeb

1 637 000,00

2 466 106,44

150,65

340 000,00

403 954,53

118,81

604

Tržba za prodané zboží

621

Aktivace materiálu a zboží

641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

644

Úroky

654

Kurzové zisky

0,02
257 219,00
44 000,00

29 271,0

66,53

1 000,00

648

Zúčtování fondů

100 000,00

1 118 944,52

1 118,94

649

Jiné ostatní výnosy

907 000,00

2 136 044,46

235,51

691

Příspěvky a dotace na provoz

36 199 000,00

33 163 840,25

91,62

39 228 000,00

39 575 379,74

100,89

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hosp. před zdaněním

250 800,00

591

250 800,00

Daň z přijmu

Výsledek hosp. po zdanění
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Účelové příspěvky, dotace a granty přijaté v roce 2009
Původ: Projekt/ Muzeum

Cheb

Příspěvky z rozpočtu KÚ KK - ZAV

42 294

Město Cheb: Knihobraní

20 500

Město Cheb: Z Chebu křížem krážem

27 000

Město Cheb: Muzejní velikonoce

27 285

Státní rozpočet: Tradiční lidová kultura
Státní rozpočet: Eliáš Dollhoph
Státní rozpočet:Knihobraní

61 979

5 000
75 000

Státní rozpočet: ISO Hallwich

59 000

KÚ KK: Knedlík-Kloß-Knodel

74 000

Státní rozpočet - VISK 7

Sokolov

104 524,18

Č-N F.B.: Počátky a vývoj Chebu

Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář

Karlovy Vary

6 375
68 000

Státní rozpočet: ISO Portrét Stohra

10 000

Státní rozpočet - VISK 7

63 000

Státní rozpočet - VISK 6

35 000

Město Karlovy Vary: Přednášky

10 000

Město Sokolov: Přednáškový cyklus

16 000

Město Sokolov: Muzejní noc

25 500

Město Sokolov: Kraslice

5 000

Město Sokolov: Poklop k S-F

16 000

Město Sokolov: Sokolovský advent

12 000

Město H. Slavkov - provozní příspěvek

520 000

ÚP Sokolov

63 678

Město Krásno: Provozní příspěvek
Celkem

30 000
570 957

188 930

688 178
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Příjmy KMKK investiční a neinvestiční v roce 2009
Neinvestiční

Příjem

Kč

1. Příspěvky od zřizovatele
2. Dotace ze státního rozpočtu
3. Vlastní příjmy
4. Ostatní příjmy
Celkem

Fond odměn – 911
Počáteční stav k 1. 1. 2009

% na celk. příjmech

31 909 374

81

470 181

1

6 411 539

16

784 285

2

39 575 380

100,00

Kč
296 379,05

Tvorba:
Rozdělení HV 2007 – příděl ze
zisku

42 092

Použití:
Konečný stav k 31. 12. 2008

-118 012
220 459,05

Fond rezervní – 914
Počáteční stav k 1. 1. 2009

Kč
1 455 388,30

Tvorba:

FKSP – 912
Počáteční stav k 1. 1. 2009

Kč
359 673,18

Tvorba:

Rozdělení HV 2007 – příděl ze zisku

98 216,00

Zákonný příděl (2% z objemu mzd.prostředků I.-XII.2009)

335 015,74

Dary

42 000,00

Tvorba celkem

335 015,74

Tvorba celkem

140 216,00

Použití:
Rozvoj organizace dle zák.o dani z příjmu
Vrácení finančních prostředků z veřejné sbírky
zřizovateli
Použití darů

Stravování zaměstnanců (I.-XII.2009)
63 000,00
8 404,78
42 000,00

Použití RF v rámci zhoršeného HV

253 712,52

Posílení investičního fondu na opravy v Muzeu
Sokolov

642 220,00

Použití celkem
Konečný stav k 31. 12. 2009
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Použití:

1 009 337,30
586 267,00

282 861,00

Rekreace a dětské tábory

15 235,54

Dary

25 000,00

Ostatní

32 223,00

Použití celkem

355 819,54

Konečný stav k 31. 12. 2009

338 869,48

Fond investiční – 916
Počáteční stav k 1. 1. 2009

Kč
8 612 676,70

Tvorba:
Posílení z rezervního fondu
Tvorba majetku ve výši odpisů 2009
Zůstatková cena vyřazeného majetku

642 220,00
2 995 392,00
68 304,00

Prodej pozemku Teplička

78 400,00

Vrácení nevyčerp.příspěvku Zámek Sokolov - elektroinstalace

-18 922,50

Příspěvek na nezpůsobilé výdaje akce Stavební úpravy budovy školy na CD

1 955 379,00

Tvorba celkem

5 720 772,50

Použití:
Zámek Sokolov - výměna oken - dokončení
Projektová dokumentace Česko - bavorský geopark

1 130 516,50
822 528,00

Projektová dokumnetace: Statek Milíkov - zpřístupnění pro veřejnost

204 918,00

Nákup vozidla Renault Megane

302 144,00

EZS - technické zhodnocení

12 277,70

Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář KMKK, p.o. v Chebu - příspěvek nezp.

1 955 379,00

Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář KMKK, p.o. v Chebu - příspěvek zp.

1 935 544,00

Vstupenkový systém - Muzeum Sokolov
Odvod zůstatkové ceny
Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář KMKK, p.o. v Chebu *)
Posílení výnosů organizace
Odvod z investičního fondu zřizovateli
Použití celkem
Konečný stav k 31. 12. 2009

65 450,00
68 304,00
27 436 529,00
642 220,00
2 814 000,00
37 389 810,20
-23 056 361,00

*) projekt hrazen z finanční půjčky zřizovatele
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Muzeum Cheb, Knihobraní, 17. 10. 2009

Co říci na závěr?
Rok 2009 byl třetím rokem sloučeného krajského muzejnictví. Tři roky je krátká doba na to, aby došlo k viditelným vnějším změnám. Byla to doba
především plánů, projektování, úvah a změn, které nebylo možné z mnoha důvodů realizovat ve vzniklé atmosféře sloučeného muzea. Přesto, když si
pročítám výroční zprávy za sloučené období, tak si uvědomuji, že byla realizována celá řada dobrých akcí, projektů. Za nejdůležitější za tři roky trvání
sloučeného muzea považuji investiční akce v Karlových Varech a sice rekonstrukci správní a depozitární budovy Belveder a Jelen v ulici Pod Jelením
skokem a jejich zprovoznění, dále získání nových depozitárních prostor pro muzeum v Chebu, částečnou rekonstrukci na zámku v Sokolově - kompletní
výměna oken v celém objektu, rekonstrukce výstavních prostor, oprava otopného systému v celém objektu, oprava střech na muzejních budovách
v Krásně.Také jsme získali do majetku Karlovarského kraje významnou památku lidového stavitelství na Chebsku statek v Milíkově. A nemohu zapomenout na štolu č. 1 v Jáchymově a její zpřístupnění veřejnosti.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům muzea za spolupráci při náročném řízení, všem, kteří svoji práci pro muzeum dělají rádi, všem
kteří se zasloužili o dobré jméno krajského muzejnictví. Přála bych si, abychom všichni v muzeu vnímali naši muzejní práci jako odkaz paměti našich
předchůdců, ale zároveň jsme to my, co předáváme poselství a uchování paměti budoucím generacím. Chtějme naše nadšení, naše okouzlení muzejním světem předat budoucím, aby převzali naše poselství úcty k paměti našeho regionu. Paměti, která je uložena v expozicích a depozitářích muzeí
Karlovarského kraje.
Děkuji za spolupráci všem příznivcům a sympatizantům muzea, děkuji starostům a zastupitelům měst, kde zřizujeme pobočky, za jejich podporu a přízeň muzeím. Děkuji všem, kteří přispěli finančně, a podpořili tak některé projekty.
Děkuji všem mediálním partnerům, kteří pomohli v mediálním světě pozitivně zviditelnit Krajské muzeum Karlovarského kraje. A nemohu zapomenout
na naše návštěvníky a čtenáře, kterým také děkuji, že se s námi podílejí o zážitky v muzejním světě.
Přeji touto cestou všem pracovníkům třech muzeí, aby i přes některé potíže, které nás provázejí, finanční i faktické, i nadále měli svoji práci rádi,
a propagovali tak muzea a muzejnictví Karlovarského kraje.
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