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Zpráva o činnosti 2009 KMKK muzeum Karlovy Vary 

Úvod: 
 
Celý uplynulý rok 2009 se v karlovarském muzeu nesl opět ve znamení stěhování. Do konce 
3.čtvrtletí byl vyklizen depozitární objekt v Černavě,který bude nabídnut k prodeji. V prosinci 
byl předán objekt Muzea Zlatý klíč novému vlastníkovi firmě Golem. Příprava sbírek ke 
stěhování, jeho důkladné balení a evidence zaměstnalo 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, kde se jednalo o přemístění vystavených fondů umění, nábytku, 
porcelánu, cínu a kompozic. 
V této souvislosti je třeba konstatovat, že se pro přesunované sbírky připravily prostory 
v objektu Teplička.  Prostředí pro uložení sbírek zde není zcela dle standartů, avšak sbírky 
byly uloženy dle finančních možností muzea a etického kodexu muzejní práce. 
 
I přes stíženou situaci roku 2009 museli všichni administrativní a odborní pracovníci být 
schopni zajistit další úkoly a povinnosti chodu muzea. Jsem přesvědčena, že toto všichni beze 
zbytku zvládli a že i výsledky  činnosti  pobočky Karlovy Vary jsou tomu vypovídající.  
 
Návštěvnost všech muzeí spravovaných muzeem Karlovy Vary dosáhla výše 521 362,- Kč, 
což představuje 28 083 osob, z nich je 4 553 osob neplatících. Je nutno konstatovat, že takto 
vysokých čísel nedosáhlo muzeum za posledních deset let, o to víc je třeba říci, že v době, 
kdy všeobecně návštěvnost v muzeích klesá si dosažených výsledků velmi vážíme. 
 
Nejvíce navštěvovanou pobočkou v roce byla opět Královská mincovna v Jáchymově, která 
představovala významný 40% podíl na celkových tržbách. Tento úspěch lze přičíst zejména 
výraznému nárůstu kulturních aktivit v tomto skvostném renesančním objektu, čímž se 
postupně dostává muzeum do povědomí veřejnosti. 
 
 
SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 
 
OCHRANA, KONZERVACE, RESTAUROVÁNÍ 
 
Restaurování 
Uo 570 olejomalba na plátně, portrét Franze Stöhra, kolem r.1840 
 
Výsledek restaurátorského zásahu proběhl dle postupu stanoveného záměru a zcela splnil naše 
očekávání.  
Náklady na restaurování činily 20 000,- Kč a byly 50% kryty z programu ISO MKČR. 
 
Pro rok 2010 nebyly zpracovány  nové restaurátorské záměry  a nebyly podány žádosti do 
programu ISO. 
 
Konzervace 
Vlastními silami nebyla provedena žádná konzervace. 
Dodavatelsky – z důvodů nedostatku fin.prostředků nebyla provedena plánovaná konzervace 
 
Ochrana před škůdci 
 
V roce 2009 byla provedena ochrana celého fondu militárií-terče před jejich nastěhováním 
z Černavy do nového depozitáře v Belvederu insekticidním ozářením. Likvidace 
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dřevokazného hmyzu a jiných parazitních organizmů byla zajištěna dodavatelsky na 
speciálním pracovišti k tomu určeném v SM v Roztokách u Prahy.  
 
Plánované plynování přírodovědných sbítek ve 4.čtvrtletí z důvodu nedostatku fin.prostředků 
nebylo provedeno. 
 
Digitalizace knižního fondu 
 
V roce 2009 proběhla III.etapa mikrofilmování knih lázeňských hostů v K.Varech tzv. 
„Kurlistů“ z let 1865-1875 (I.etapa z let 1911-1917). Celkové náklady činily 90 092,- Kč,  
63 000,- Kč bylo kryto z programu VISK 7 MKČR  
 
Dále v roce 2009 proběhla III.etapa digitalizace 2 svazků vzácných balneologických spisů 
z let 1647 až 1749. Celkové náklady činily 50 078,- Kč, 35 000,- Kč bylo kryto z programu 
VISK 6 MKČR. 
 
EVIDENCE, SPRÁVA, INVENTARIZACE SBÍREK 
 
Byla prováděna řádná evidence I.stupně v přírůstkové knize a vedení knihy pomocné 
evidence, průběžně se prováděla aktualizace seznamu stálých expozic vč.jejich 
fotodokumentace Registr sbírek rovněž řádně 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. 
  
 
KNIHOVNA, KNIHOVNÍ FOND 
 
V roce 2009 byl v karlovarské knihovně realizován nákup knih v hodnotě 31 047,- Kč, z toho 
činil 7 934,- Kč nákup periodik a časopisů. Do přírůstků bylo zapsáno 172 svazků, nákup knih 
byl razantně snížen z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
K 31.12. 2009 knihovna čítá 21 838 svazků.  
 
 
AKVIZICE    Sbírka Muzea Karlovy Vary  KVM/002-02-22/048002 
 
Nákupy 
 
V roce 2009 byly pořízeny tyto sbírkové předměty: 
 
Př.1/2009 Stojanový křížek intarzovaný vřídlovcem výška 14 cm 
Nákup od: Jiří Holub, Antikvariát, T.G.Masaryka 1148/51, 360 01 K.Vary 
Cena: 3 500,- Kč 
Zařazení: podsbírka 11 – etnografická 
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Př.2/2009 Stojanový křížek intarzovaný vřídlovcem výška 12 cm 
Nákup od: Jiří Holub, Antikvariát, T.G.Masaryka 1148/51, 360 01 K.Vary  
Cena: 3 500,- Kč 
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 K.Vary 
Cena: 1 000,- Kč 
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 K.Vary 
Cena: 20 000,- Kč 
Zařazení: podsbírka 16 – uměleckého řemesla 
                                                                                                           
V roce 2009 bylo akvizicí do sbírkových fondů pořízeno celkem za 28 000,- Kč. 
 
Dary 
 
Př.3/2009 Budovatelský reliéf z r.1955 
Dar: Sdružení nájemníků, Moskevská 55, 361 20 K.Vary 
Zařazení: podsbírka 15  – výtvarné umění 
 
Př.4/2009 Budovatelský reliéf z r.1955 
Dar: Sdružení nájemníků, Moskevská 55, 361 20 K.Vary 
Zařazení podsbírka: 15  – výtvarné umění 
 
Vícenálezy 
 
Př.5/2009 Železná reliéfní kamnová deska z radnice v Jáchymově 
Pozn.: deska nalezena během stěhování na podzim r.2008 
Zařazení podsbírka: 15  – výtvarné umění 
 
Př.6/2009 Barokní litinová kamnová deska s reliéfem andílčí hlavy 
Pozn.: deska nalezena během stěhování na podzim r.2008 
Zařazení podsbírka: 15  – výtvarné umění 
 
Nabídka nákupu 
 
Projektový výkres (malba tuší a inkoustem) trojičného sloupu v K.varech pd Josefa Oswalda 
Wendy ze Žlutic, originál kol.r.1715, signováno plným jménem, 55 x 35 cm, zaskleno v rámu. 
Nabídka od: Antik S.Mašek, Lidická 591/47, 360 20 K.Vary 
Kupní cena: 27 000,- Kč nabídková cena snížena na 20 000,-  
Realizace v r.2010 v jednání 
 
 
 
 
 
 
 

 4



Zpráva o činnosti 2009 KMKK muzeum Karlovy Vary 

ODBORNÁ ČINNOST 
 
ARCHEOLOGICKÁ ČINNOST 
 
 
Byly provedeny výzkumy v rámci plánovaných záchranných archeologických dozorů 
financovaných z účelové dotace KÚ KK 200 000 bylo čerpáno 70 930,- Kč na: 
                 -     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 K.Varech Rybářích 
- Zemní práce u kostela sv.MM v Boru 
- Stavba Tesca v Ostrově 
- Zemní práce na hradě Freundenstein u Jáchymova 
- Zemní práce ZŠ Dukel.hrdinů v K.Varech 
- Loket – propad kanalizace – vizitace 
- Loket – zborcená opěrná zeď 
- Ostrov – zemní práce u kapličky zámec.areálu 
- Zemní práce – hřiště Král.poříčí 
- Zemní práce u kostela v Jáchymově 
- Zemní práce K.Vary, Láteňská ul. 
- Teré.práce u kostela sv.Jiří v Hor.Slavkově 
- Kanalizace v Novosedlech 
- Zemní práce Klášter Teplá 
- hradu Loket, lokalita křídla, restaurování rotundy 
 

Nerealizovány výzkumy: 
u kostela sv.Máří Magdalény v Boru u Ostrova,  
kostela sv.Linharta u K.Varů  
 
Byly provedeny výzkumy v rámci plánovaných akcí NPÚ Loket v částce 17 100,- Kč: 

- výzkum v zámeckém parku Valeč, lokalita zámeckého parku.  
 

Byly provedeny komerční výzkumy v rámci společenské poptávky nebo v rámci      
probíhajících zemních prací v regionu v celkové částce 245 535,- Kč. 

- zemní práce silniční obchvat  R6 Nové Sedlo – Dolní Rychnov   72 700,- Kč 
- měšťanský pivovar v klášteře Sokolov                                           79 650,- Kč 
- plyn.přípojka Zám.vrch K.Vary                                                      13 235,- Kč 
- arch.výzkum Hřebeny                                                                     79 850,- Kč 

 
Učast na geofyzikálním měření nalezených reliktů u rybníčka na Vladař  - s ArÚ Praha 
 
Provedeny vizitace stavu nemovitých arch.památek vč.fotodokumentace v regionu a    
 následně provedena  aktualizace údajů na serveru Státního archeologického seznamu. 
 
 
 
 
 

 5



Zpráva o činnosti 2009 KMKK muzeum Karlovy Vary 

HISTORIE, REGION.HISTORIE, KULT.DĚJINY, DĚJINY UMĚNÍ, NÁRODOPIS 
 
V roce 2009 pracovali odborní pracovníci na tématech a úkolech, které souvisely s plánem 
činnosti a dlouhodobou strategií muzea v K.Varech. Přesto je třeba připomenout, že i na 
výsledky vědecké a badatelské práce mělo negativní vliv stěhování. Výsledky badatelské 
práce se týkaly především krátkodobých úkolů: 
 
Mgr.L.Svoboda 
-Dokumentace a zpracování otázek dějin Židů v Karlových Varech, zpracováno téma dalšího 
židovského hřbitova Malá Šitboř  (v r.2008 Poutnov, v r.2007 Krásná Lípa) 
-Zpracování tématu Pohromy, požáry a katastrofy v K.Varech a Nejdku 
 
Mgr.Jan Nedvěd 
- Dokumentace a zpracování materiálu k výročí 17.listopadu 89, příprava projektu Cesta ke 
svobodě a autorské zpracování stejnojmenné publikace 
 
PhDr.S.Burachovič 
-Zpracování materiálu pro editaci autorské publikace Lexikon osobností K.Varů 
-Zpracování materiálu k tématu „Hippokrates K.Varů“ – konference k 285.výročí narození 
D.Bechera v r.2010 
-Zpracování ideového záměru k projektu „Příběh GH Pupp“ v r.2010 
 
 
VÝSTAVY Z VLASTNÍCH SBÍREK – STÁLÉ EXPOZICE 
 
Císařské lázně 
 
Tým pověřených pracovníků spolu s odbornými externími pracovníky Mgr.L.Zemanem a 
Dr.T.Vylitou v roce 2009  pracovali na zpracování ideového záměru zamýšlené expozice 
lázeňství v objektu Císařských lázní.  
 
AUTORSKÉ VÝSTAVY Z VLASTNÍCH SBÍREK A SBÍR.ZÁPŮJČEK 
 
Karlovy Vary – Zlatý klíč - Nejdek 
KATASTROFY požáry a pohromy v K.Varech a Nejdku 
Mgr.L.Svoboda, Mgr.J.Klsák 
KV – červen v rámci muzejní noci 
Nejdek – listopad  
 
Karlovy Vary – Nová louka 
1989 CESTA KE SVOBODĚ 
Mgr.J.Nedvěd, Mgr.J.Klsák 
Listopad – leden 2010 
 
VÝSTAVY KRÁTKODOBÉ A PŘEVZATÉ 
 
Karlovy Vary – Nová louka 
 
Ruské ikony 
kurátor: Mgr.L.Svoboda 
únor – březen 
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Pavel Hynek, obrazy kv.výtvarníka 
kurátor: Mgr.L.Svoboda 
květen – červen 
 
Karlovy Vary – Zlatý klíč 
 
HRY A KLAMY, záp.IQ centrum Liberec 
kurátor: Ing.L.Zubačová 
duben 
 
CAPRICHOS 009  (souběžně i na Nové louce) 
Obrazy Vl.Franze 
Kurátor: Ing.L.Zubačová 
Červenec – září 
 
Nejdek – pobočka muzea 
 
S radostí pro radost, OS Dětská radost, II.ročník 
-pomoc handic.dětem v Nejdku (výtěžek z prodeje prací žáků) 
kurátor: Ing.R.Borusíková 
březen – duben 
 
Petr Strnad, obrazy z Karlovarska 
Kurátor: dr.S.Burachovič 
Květen – červen 
 
Pavel Hynek, obrazy kv.výtvarníka 
kurátor: Mgr.L.Svoboda 
červenec – srpen 
 
Krušnohorský semmering, 110 let výročí tratě KV-Johangeorgenstadt 
Kurátor: Bc.J.Tajer 
Září - říjen 
 
 
PREZENTACE AUTORSKÝCH VÝSTAV  - mimo KMKK pob.K.Vary 
 
Arch.výzkum kostela sv.Mikuláše 
Loket – Černá věž 
Kurátor: Mgr.J.Klsák 
Květen - září 
 
Pohromy a neštěstí 
Keramická škola K.Vary 
Kurátor: Mgr.L.Svoboda 
podzim 
 
 
Zhodnocení výstav 
Ohlédneme-li se za úspěšností té které výstavy konané v roce 2009, musíme zohlednit téma, 
délku a místo konání výstavy a v neposlední řadě náklady vynaložené na vlastní realizaci 
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výstavy a tržby z ní získané. Shrnutím těchto veličin dojdeme k pragmatickým výsledkům. 
Tabulková část „ekonomické zhodnocení výstavy“ jasně hovoří v číslech. 
 
Jednoznačně nejúspěšnější výstavou v roce 2009 byla výstava Hry a klamy. Za měsíc trvání 
dokázala muzeu přinést do pokladny téměř 120 000,- Kč, u této akce bylo sice stanoveno 
vyšší vstupné, bylo však otevřeno 7 dní v týdnu bez polední přestávky, byla systematicky 
prováděna popularizace směrem ke školám v celém regionu. Za měsíc výstavu navštívilo 
4834 osob. Akce se ve výsledku jednoznačně pohy bovala v kladných číslech. 
 
Nemalý úspěch rovněž zaznamenala výstava Caprichos 009 obrazy Vladimíra Franze. U této 
akce bylo rovněž vyšší vstupné, avšak vztahovalo se na oba objekty, kde se výstava souběžně 
konala (Nová louka a Zlatý klíč). Tuto akci navštívilo 1477 osob při 3 měsíční délce konání. 
Přesto se výnos akce pohyboval v kladných číslech. Otázkou pro rok 2010 zůstane, co se 
zásobami katalogů, které se k výstavě vydaly a nebyl o ně valný zájem. 
 
Nemalý úspěch sklidila výstava obrazů Pavla Hynka konaná v Nejdku, kde byl masivní 
prodej děl, a tudíž rabat z prodeje obrazů vylepšil zisk z celé akce, kterou navštívilo sice jen 
506 osob, ale čistý zisk z akce činil 9773 Kč. 
 
Pilotním projektem r.2009 byla výstava Cesta ke svobodě, která se však koná ještě na počátku 
r.2010, konečnou bilanci nelze v tuto chvíli udělat. Avšak zájem je ohromný, těšíme se 
zejm.ze zájmu ZŠ a SŠ. Projekt provází řada doprovodných akcí  (přednášky, kvízy, ankety, 
literární večery) a komentovaných prohlídek samotným kurátorem projektu. V rámci projektu 
byla vydáno stejnojmenná publikace. Projekt je financován z grantu Cíl 3-EU 
 
PREZENTACE AUTORSKÝCH VÝSTAV V ZAHRANIČÍ 
 
Karlovarské muzeum nepořádalo žádnou výstavu v zahraničí. 
 
 
KNIŽNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST  
 
Sborník KMKK – vydání v r.2010 
Příspěvek Mgr.L.Svobody, dr.S.Burachoviče, Mgr.K.Matějů a Mgr.J.Klsáka 
 
Lexikon osobností Karlovarska – vydání listopad 2009 
PhDr.S.Burachovič 
Publikace v rozsahu 150 stran. 
 
Cesta ke svobodě. Revoluční listopad 1989 v Karlových Varech – vydání listopad 2009 
Mgr.Jan Nedvěd 
Publikace v rozsahu 85 stran 
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 
 
V roce 2009 probíhal tradičně přednáškový cyklus ve Zlatém klíči a v přednáškovém sále 
v Královské mincovně v Jáchymově. Oba cykly byly finančně podpořeny z prostředků měst. 
 
V Karlových Varech proběhlo 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 osob 
25.2. J.Práznovský Irsko a jeho linie 27
25.3. J.Nedvěd,S.Burach. Od Mnichova k protektorátu 1938-39  v KV 43
29.4. V.Chvátal Židovský hřbitov – kamenný archiv 13
17.6. J.Klsák Historie a současnost v K.Varech 55
16.9. S.Burachovič,S.Wieser Goethovské památky v száp.Čechách 20

14.10. Jan Matějů Plazi a obojživelníci Karlovarska 10
11.11. M.Paumer Pět versus 25tisíc 18
25.11. J.Nedvěd Listopad 89 25
 
 

  PŘEDNÁŠKY – Král.mincovna JÁCHYMOV osob 
28.3. S.Burachovič Obrazy z dějin Jáchymova 25
18.4. J.Řehák Historické podzemí Jáchymovska 45
23.5. P.Mikšíček Tváře Krušnohoří 30
19.9. Z.Šmíd Beseda se spisovatelem 35

17.10. S.Burachovič,S.Wiesser Goethovské památky v száp.Čechách 11
14.11. L.Zeman Významná jáchymovská architektura 31
 
 
  PŘEDNÁŠKY - NEJDEK  

  16.4. J.Nedvěd,S.Burach. Od Mnichova k protektorátu 1938-39  v KV 30
  8.10. P.Mikšíček Tváře Krušnohoří 40
 
 
Účast na jednotlivých přednáškách byla odlišná dle tématu, překvapením pro nás byl malý 
zájem o přírodovědnou přednášku. 
 
 
V roce 2009 se uskutečnil již XIX.ročník Historického semináře Karla Nejdla, na kterém se 
organizačně a obsahově karlovarské muzeum podílí. Pracovníci muzea na něm přednesli tyto 
referáty: 
Mgr.J.Klsák: Arch.výzkumy kv.muzea v roce 2009 
PhDr.S.Burachovič: Kv.hotely, restaurace a obchody před 20 lety 
Mgr.L.Svoboda: Z historie dobrovolných hasičů v K.Varech 
Mgr.J.Nedvěd:  Listopad 89 v K.Varech 
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Dále byly pracovníky karlovarského muzea zajišťovány přednášky v jiných institucích: 
 
  EXTERNÍ PŘEDNÁŠKY   
23.2. Území záp.Čech kol.r.1000 J.Klsák Rotary Club 30
13.6. Památky K.Varů S.Burachovič Delegace polských vědců     20
29.6. Wenzel Peter,symp.GU Cheb S.Burachovič 8.sympoz.GU Cheb 100
8.10. Dějiny lázeňství v KV S.Burachovič Svaz Němců v Lokti 30

23.10. Goethe S.Burachovič AEK Stuttgart v Kraslicích 200
29.10. Rodina Puppů S.Burachovič Učitelé-důchodci Rybáře 30
 
V roce 2009 ve dnech 20.-22.3. proběhla 10.mezin.konference Dějiny staveb 2009, kde byl 
přednesen referát ve spolupr.s mgr.L.Zemanem: 
                 Mgr.J.Klsák: Obytný dům č.p.87 v Lokti 
 
V roce 2009 ve dnech 23.6. 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 na 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.S.Burachovič: Jáchymov v Zrcadle času, Královská mincovna 
 
Ve dnech 17.-18.8. 2009 se konala mezin.konference v Olomouci na téma Obnova 
demokracie po roce 1989, kde vystoupil s referátem: 
                Mgr.J.Nedvěd: Události 1989 v Karlových Varech 
 
V roce 2009 ve dnech 21.-23.9. proběhl v rámci projektu Thermae Europae v lázeňském 
sanatoriu Sanssouci kongres na téma „Evropské lázeňské sympozium“ , kde byly  předneseny 
referáty pracovníků karlovarského muzea: 
                 PhDr.S.Burachovič: Historická architektura západočeských lázní 
 
V roce 2009 ve dnech 9.-10.10. proběhla konference lázeňství a cest.ruchu v K.Varech, kde 
vystoupil s referátem: 
                 PhDr.S.Burachovič: Význam hist.prostředí a meze využití pro rozvoj láz.a CR 
 
V roce 2009 ve dnech 26.10. proběhla konference v Žatci na téma Z dějin židovské komunity 
v száp.Čechách , kde vystoupil s referátem:         
                  Mgr.L.Svoboda: Židé v K.Varech 
                 
Komentované prohlídky 
V rámci dnů otevřených dveří u příležitosti EKD proběhly 12.-13.9. a 15.9.prohlídky: 
                Bývalá Spořitelna v KV, Císařské lázně – PhDr.S.Burachovič 
                Zámeček Sedlec, tvrziště Přemilovice, Císařské lázně – Mgr.J.Klsák 
                 
Účast na seminářích 
Ing.L.Zubačová – Muzeum a změna, NM, únor 
Bc.J.Tajer, Mgr.J.Klsák – 27.seminář archeologů, Jihlava, květen 
 
Y.Viktoříková – Katalogizace podle pravidel AACR2, NK Pha, červen 
Y.Viktoříková, Mgr.L.Svoboda – Knihobraní, muzeum Cheb, září 
Bc.J.Tajer - 41.ročník mezin.konference archeologie středověku na téma „Hmotná kultura  
                                                každoden.života ve středověku a v raném novověku“ 
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MUZEJNÍ PEDAGOGIKA 
 
V 2009 proběhla celá řada tématických přednášek jak na půdě samotné školy 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. 
 

  EXTERNÍ  PŘEDNÁŠKY  VE  ŠKOLÁCH 
(popř.pro školy v našem zařízení) 

20.3. Bájné bytosti Karlovarska S.Burachovič ZŠ Šmeralova 25
8.4. Bájné bytosti Karlovarska S.Burachovič ZŠ Dvory 32

15.4. Bájné bytosti Karlovarska S.Burachovič ZŠ Krušnohorská 28
16.4. Bájné bytosti Karlovarska S.Burachovič ZŠ Truhlářská 24
9.6. Pohromy,katastrofy v KV L.Svoboda SŠ  35

25.6. Pohromy,katastrofy v KV L.Svoboda ZŠ Dvory 70
5.10. Pohromy,katastrofy v KV L.Svoboda ZŠ Konečná 26

13.10. Co je archeologie J.Klsák ZŠ Chodov 50
22.10. Bájné bytosti Karlovarska S.Burachovič ZŠ 44
2.11. Bájné bytosti Karlovarska S.Burachovič ZŠ Truhlářská 47
4.11. Bájné bytosti Karlovarska S.Burachovič ZŠ Truhlářská 44
6.11. Židé v K.Varech L.Svoboda SŠ Trivis 120

11.11. Obrazy z dějin K.Varů S.Burachovič ZŠ Konečná 50
18.11. Bájné bytosti Karlovarska S.Burachovič ZŠ Libušina 63
23.11. Obrazy z dějin K.Varů S.Burachovič SPŠ Ostrov 28
2.12. Mezopotámie J.Nedvěd Gymnázium Ostrov 40

10.12. Mezopotámie J.Nedvěd ZŠ Truhlářská  17
11.12. 1989 v K.Varech J.Nedvěd ZŠ Chodov 50
 
Kromě komentovaných prohlídek pro děti ve stálé expozici na Nové louce, kterou zajišťuje 
Ing.R.Borusíková   
 
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 výše 75 osob. Kurátorem 
obsahové a organizační části byl Mgr.L.Svoboda, ostatní odborní pracovníci se podíleli na 
zdárném průběhu soutěže. Celá akce sklidila i velmi kladný mediální ohlas. 
 
 
KULTURNĚ SPOL.AKCE, PREZENTAČNÍ AKCE, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 
Muzejní noc 
Se uskutečnila dne 23.5. v prostorách muzea Zlatý klíč a nesla se v duchu oslav tématu 
Karlovarské katastrofy a neštěstí. Program se sestával z komponovaných pořadů, které 
vytvářely jednotný tématický naučně zábavný večer, současně byla i vernisáží výstavy. 
Pouliční divadlo Viktora Braunereitera si nastudovalo 4 výstupy na téma karlovarských 
katastrof. PhDr.S.Burachovič vystoupil s faktografickým humorným výkladem Vraždy a 
zlodějny v K.Varech včetně projekce, následovala přednáška Mgr.L.Svobody a Mgr.J.Klsáka 
o ničivých požárech v K.Varech  Závěr muzejní noci oživilo vystoupení rockové skupiny 
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Animal Resources. Kurátorem přípravné a organizační části byl Mgr.L.Svoboda, ostatní 
pracovníci se podíleli na samotném průběhu akce.Vstup volný, účast 120 osob. 
 
Hříchy starého Jáchymova aneb o čem se nedočteme v kronikách a 
Ozbraních se zbraněmi 
Šlo o další pokus vytvoření komponovaného pořadu v cyklu „Jáchymovské mincování II“. 
Pořad se konal 5.7. na nádvoří Královské mincovny v Jáchymově a lví podíl na organizaci a 
přípravě zastal pan Samuel Palán. Pořad sklidil obrovský ohlas. Vstupné  50,- Kč, účast 210 
osob. Výdaje pokryly tržby, částečně kryto z grantu města Jáchymova.   
                                  
14. Mezin.folklórní festival 
V rámci víkendového maratónu, proběhlo tradičně v rámci festivalu setkání folklórních 
skupin v přednáškovém sále muzea Zlatý klíč dne 5.9. s komentovaným slovem 
dr.Burachoviče. Vstup volný, účast 86 osob. 
 
Divadlo ve sklepě 
V rámci zvýšených kulturních aktivit jsme v jáchymovském sklepení zahájili cyklus 
monodramatických divadelních představení, honoráře byly kryty z grantu města. 
Vstupné 50,- Kč. 
6.6.     V.Havel: Audience                   34 osob 
31.10. V.Havel: Vernisáž                    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. Častečně financováno z grantu 
města Jáchymova. Vstup 70,- Kč, účast 115 osob. 
 
 
PROVOZNÍ ČINNOST 
 
Jak bylo uvedeno výše veškerá provozní činnost v roce 2009 směřovala k přestěhování sbírek 
z Černavy do Tepličky a příprava prostor v Tepličce. Vzhledem k nedostatku fin.prostředků 
byly veškeré náklady, výběr dopravce a četnost nakládek omezen na minimum. Valná část 
přesunu předmětů probíhala vlastními silami. 
 V souvislosti s opuštěním objektu Muzea Zlatý klíč byla demontována EZS  
 
Ostatní provozní činnost se omezila na nejnutnější výdaje, zahrnovala veškeré periodické 
činnosti týkající se všech objektů, plánované aktivity byly zmrazeny. 
 
 
INVESTICE 
 
V roce 2009 nebyly v karlovarské pobočce realizovány žádné investiční aktivity 
 
PERSONÁLIE 
Na místo P.Perglové, která nasoupila na MD, byla přijata L.Ridošková dne 7.7. 2009. 
 
 
 
 
 


	Uo 570 olejomalba na plátně, portrét Franze Stöhra, kolem r.1840
	PŘEDNÁŠKY - ZLATÝ KLÍČ
	osob
	PŘEDNÁŠKY – Král.mincovna JÁCHYMOV
	osob
	EXTERNÍ PŘEDNÁŠKY 
	EXTERNÍ  PŘEDNÁŠKY  VE  ŠKOLÁCH (popř.pro školy v našem zařízení)

