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VYMEZENÍ ČINNOSTI MUZEA

ZŘIZOVACÍ LISTINA
Městské muzeum Mariánské Lázně, jako příspěvková organizace založená Městem Mariánské Lázně, vykonává svou činnost na základě zřizovací listiny dle aktuálního znění z 15. června 2006.
Účelem a předměty činnosti muzea je:
- tvorba, uchování, odborné a vědecké zpracování a prezentace hmotných i nehmotných dokladů
vývoje a stavu společnosti a přírodních poměrů regionu včetně průvodní dokumentace,
- konzultační, poradenská a informační činnost v oborech své působnosti,
- ostatní činnosti vyplývající z činností výše uvedených nebo na ně navazující ve smyslu všech mezinárodně platných a uznávaných muzeologických zásad a ve smyslu platných ustanovení zák. č.
122/2000 Sb.;
- v rámci příspěvku od zřizovatele zajišťovat prezentaci města,
- zajišťovat podklady pro propagační tisky města, potřebné historické údaje, prohlídku expozic a
průvodcovskou činnost pro VIP hosty města.
- vést kroniku města ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí.
Hlavní činnosti muzea:
- muzeum získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory, pro vědecké a studijní účely, zkoumá
prostředí z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů
vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím
rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných
služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.
- je poskytování standardizovaných veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č.
483/2004 Sb.
Sbírkotvorná a odborná činnost muzea:
- území, z něhož muzeum převážně získává sbírkové předměty, je vymezeno přílohou č. 3 zřizovací
listiny,
- obory působnosti muzea jsou především historie území od 2. poloviny 18. století se zřetelem na
vývoj Mariánských Lázní, dále pak činnost v oborech přírodovědných, především botanice a geologii.
- vytváří, rozšiřuje a zkvalitňuje sbírkové předměty včetně průvodní dokumentace, které získává
prováděním záchranných výzkumů a sběrů, vlastním výzkumem, odborným průzkumem, vlastními
sběry, nákupy, výměnami, přidělením, úředními opatřeními, dědictvím, darem a dalšími zákonnými
formami. Tyto sbírkové předměty odborně a vědecky zpracovává (determinuje, pořádá, dokumentuje,
katalogizuje);
- ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., zajišťuje zapsání sbírek do centrální evidence sbírek;
- sbírkové předměty odborně ošetřuje metodami preparačními, konzervačními i restaurátorskými,
a to vlastními prostředky nebo toto ošetření zajišťuje prostřednictvím jiných specializovaných pracovišť;
- sbírkové předměty odborně spravuje, bezpečně ukládá a chrání;
- sbírkové předměty spolu s průvodní a související dokumentací zpřístupňuje a využívá pro účely
vědecké, studijní, výchovné, informační a kulturní;
- provádí základní a aplikovaný výzkum v rámci oborů své působnosti v daném regionu; výsledky své
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odborné a vědecké práce využívá ve své činnosti a zveřejňuje je (expozičně, výstavně, publikačně);
- vypracovává odborné posudky, rešerše, expertizy;
- účastní se vědeckých výzkumů jiných specializovaných pracovišť a jiných muzeí, jsou-li tyto výzkumy související s obory působnosti muzea, případně poskytuje za předem definovaných podmínek
podklady pro tyto výzkumy.
Presentační činnost muzea:
- tvoří dlouhodobé i krátkodobé expozice a výstavy,
- tvoří v souladu se svou působností stálé a dlouhodobé muzejní expozice, organizuje a pořádá
samostatně nebo ve spolupráci s jinými muzei nebo dalšími subjekty krátkodobé i dlouhodobé tématické výstavy v České republice i v zahraničí;
- účastní se na tvorbě expozic jiných muzeí, pokud jsou tyto v souvislosti s obory působnosti muzea;
- pořádá pro odbornou i širokou veřejnost samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi konference, semináře, přednášky a další vzdělávací a informační akce;
- rozšiřuje výsledky své činnosti v periodických i neperiodických publikacích vydávaných vlastním
nákladem či prostřednictvím jiných subjektů včetně vzájemného poskytování a výměny publikací;
- poskytuje informace a materiály ke studiu badatelům i široké veřejnosti za předem stanovených
podmínek;
- podle zvláštních předpisů zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním, výstavním, případně i
propagačním a umožňuje jejich studium badatelům;
- prodej odborných informačních a konzultačních služeb a prodeje nevyužitelných přebytků, vzniklých v důsledku sbírkotvorné nebo jiné činnosti muzea nebo předmětů na ni navazující;
- prodej předmětů upomínkového, propagačního a uměleckého charakteru či předmětů v tématické
či obsahové souvislosti s obory sbírkotvorné a dokumentační činnosti muzea nebo s historickými či
současnými činnostmi v regionu včetně faksimilií;
- publikační činnost a agenturní činnost.
Doplňková činnost:
- organizace je oprávněna provozovat takovou doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel a
předmět činnosti organizace. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace,
sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová.
- prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je užije ve
prospěch své hlavní činnosti.

SÍDLO MUZEA

Ke své činnosti užívá muzeum, na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené ze zřizovatelem, budovu
na Goethovo nám. 11, kde má isvé sídlo. V budově jsou umístěny veškeré expozice, výstavní prostory,
jakož i depozitární a kancelářské prostory.
GEOLOGICKÝ PARK
Městské muzeum Mariánské Lázně spravuje informační panely v Geologickém parku Mariánské
Lázně. Informační panely byly instalovány v roce 2003 a jsou v majetku muzea. Horninové ukázky a
ostatní mobiliář nebyl do data uzávěrky výroční zprávy majetkoprávně vyřešen, a to včetně komunikací a laviček v celém geoparku.
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Goethův dům – sídlo Městského muzea Mariánské Lázně.

Expozice lékárenství městského muzea.
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014
EXPOZICE MUZEA
výtvarné umění					1
historie přírody a přírodovědné obory		
1
všeobrecné kombinované			2
VÝKONY MUZEA
počet uspořádaných výstav celkem		
13
		vlastních					1
		převzatých					12
počet návštěvníků akcí muzea celkem		
11164
		
počet návštěvníků expozic a výstav		
9874
			vstupné celé				5412
			vstupné snížené			3151
			vstupné rodinné			1005
			vstupné zdarma				306
		
počet účastníků speciálních programů		
358
		
počet návštěvníků kulturně výchovných akcí
1023
		
počet účastníků konferencí, seminářů		
267
počet titulů neperiodických publikací		
2
		počet výtisků				350
počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno		
261
KNIHOVNA
počet knihovních jednotek			

5348

SBÍRKY, DOKUMENTACE
počet ev. č. sbírkových předmětů		
počet ev. č. zpracovaných v syst. evidenci
		
z toho digitalizovaných obr. zázn.
počet ev. č. zapsaných přírůstků			
počet ev. č. vyřazených ze sbírky		
počet inventarizovaných sbírkových předmětů
počet badatelských úkonů			

17600
10742
5900
158
0
5274
129

EKONOMICKÉ ÚDAJE
Výnosy (v tis. Kč)				
4537
		tržby za vlastní výkony				967
		příspěvky, dotace				3463
		ostatní provozní výnosy				107
Náklady (v tis. Kč)				
4508
		
materiál, energie, zboží, služby			
1695
		osobní náklady					2362
		nákup sbírkových předmětů			257
		daně a poplatky					6
		Odpisy dlouhodobého majetku			12
		ostatní provozní náklady			179
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Z výstavy „Fenomén Merkur“ – odměna za nejlepší výrobek ze stavebnice Merkur.
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Městské muzeum je příspěvkovou organizací města a je správcem sbírky. Vlastníkem sbírky je Město
Mariánské Lázně na základě Zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Sbírkový fond byl převeden na Město Mariánské Lázně rozhodnutím Ministerstva kultury ČR dne 13. srpna 1998. Od roku 1998 do roku 2005 nemělo muzeum ke sbírce žádný
právní vztah, až při změně zřizovací listiny 25. února 2005 byl muzeu předán veškerý sbírkový fond do
správy. Od tohoto data je tedy Městské muzeum Mariánské Lázně legitimním správcem sbírky Města
Mariánské Lázně a pro vlastníka nabývá sbírkové předměty svým jménem podle pravidel hospodaření
s majetkem obce .
Sbírka Městského muzea Mariánské Lázně je tvořena z následujících podbírek: historické, přírodovědné, geologické a písemností a tisků.

AKVIZICE
Historická podsbírka
Za rok 2016 bylo zapsáno 59 přírůstkových čísel, která zahrnují 171 sbírkových předmětů. Systematicky byly doplňovány profilové fondy muzea. Bylo získáno 103 lahví na minerální vodu z konce 19.
a začátku 20. století (BAL), 7 lázeňských pohárků (LP), 27 originálních grafických ex-libris Vladimíra
Suchánka (ELS), a různé drobné předměty a suvenýry související s životem města v minulosti i současnosti. Doplněním posledních chybějících ex-libris Vladimmíra Suchánka muzeum dokompletovalo
celou sbírku a je tak v rámci České republiky jedinou institucí, která vlastní kompletní sbírku jeho
ex-libris.
Podsbírka písemností a tisků
Za rok 2016 bylo zapsáno 97 přírůstkových čísel, která zahrnují 139 sbírkových předmětů. Jedná se
převážně o pohlednice města a historické fotografie. K cennému přírůstku patří získání kronik firmy
Mattoni z pozůstalosti rodinny Mattoni žíjící v zahraničí, které dokumentují vývoj využívání minerálních vod v Karlovarském kraji.
Přírodovědná podsbírka
Za rok 2016 byla zapsána 3 přírůstková čísla, která zahrnují 82 exemplářů hmyzu.
Celková částka vydaná na nákup sbírek: 256.775,- Kč.

INVENTARIZACE
V roce 2016 probíhala řádná inventarizace sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní
povahy. Celkem bylo inventarizováno 1634 inventárních čísel historické podsbírky. Z toho největší
objem dělalo 1060 položek fondu grafiky-mapy, které byly roztříďeny do desek dle velikosti a uloženy
do depozitárních skříní. Z dalších fondů lze jmenovat 115 položek obrazů, 128 položek textilu a 331
položek vystavených v expozicích muzea.
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Nové přírůstky do fondu balneologie - soubor kameninových lahví na export minerálních vod.

Dalším přírůstkem do je obraz, který nakreslil invalida a poštovní zřízenec A. Ebert a daroval ho v roce 1931 tehdejšímu náměstkovi
přednosty poštovního úřadu panu A. Chvojkovi.
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2016 byly vydány vlastním nákladem dvě publikace.
Klub výtvarníků Mariánské Lázně oslavil v roce 2016 padesát let své existence. Při této příležitosti byla v muzeu výstava členů klubu a současně byl
vydán katalog, který představil jednotlivé autory a jejich díla.
Citace vydané publikace:
Klub výtvarníků Mariánské Lázně 1966 - 2016. Vydání první. Mariánské
Lázně: Městské muzeum Mariánské Lázně, 2016. 36 stran.

Tématem svobodného zednářství se zabývala krátkodobá výstava, kterou
muzeum připravilo společně s Muzeem svobodného zednářství v Praze. Výstava byla dopolněna o vyčerpávající monografiii, která se tématem zabývá
podrobněji a je východiskem dalšímu bádání v tomto tématu.
Citace vydané publikace:
Svobodní zednáři v Mariánských Lázních. Vydání první. Mariánské Lázně: Městské muzeum Mariánské Lázně, 2016. 88 stran. Mariánskolázeňské monografie; sv. 6. ISBN 978-80-906156-0-1.

KNIHOVNA

Příruční knihovna odborné a regionální literatury byla v roce 2016 doplňovaná o knihy z oboru muzeologie, historických věd a regionálních tiskovin. Knhovní fond je spravován v databázovém prograamu Lanius, který je ompatibilní s knihovním systémem Městské knihovny Mariánské Lázně i Národní
knihovny. Zakoupené knihy jsou ihned evidovány v programu.
Celkové náklady na doplnění knihovního fondu byly v roce 2016 ve výši 9.253,- Kč.

FOTODOKUMENTACE

Městské muzeum Mariánské Lázně pokračovalo i v roce 2016 v systematické fotodokumentaci života
města a jeho architektonických proměn,
Vlastními silami bylo pořízeno celkem 638 digitálních fotografií s následujícími hlavními tématy:
parky, veřejné prostory, obnova parku tzv. Sluneční stráň, výstavba bytových jednotek na Plzeňské
ulici, úprava přírodních minerálních pramenů, odhalení sousoší monarchů, obchodní dům Baťa, demolice domu Rozkvět, rekonstrukce hotelů Metropol, Evropa, Apollo.
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Fotodokumentaci města rozšířil nákup dalších 5182 digitálních fotografií v ceně 7.000,- Kč, s vybranými tématy tam, kde nebyli účastníky pracovníci muzea.
Vybrané fotografie z jednotlivých akcí, jsou z digitální podoby převedeny na pozitiv klasické fotografie formátu 13 x 18 cm a uloženy samostatně v papírové podobě.
V roce 2016 byl zahájen nový projekt fotodokumentace Mariánských Lázních - projektem živé fotografie. Na rok 2016 byl osloven fotograf p. Pavel Kopp, který se tzv. street-fotografií dlouhodobě
zabývá. Po dobu 14 dnů se věnoval focení momentek města a muzeu předal 1000 fotgrafií, ze kterých
bylo vybráno 200 do fotoarchivu muzea. Ty nejlepší budou v roce 2017 prtezentovány na souhrnné
výstavě Město v člověku - člověk ve městě.

PROJEKTY

Do sbírek byly získány cenné doklady dokumentující využívání minerálních vod v regionu. Městské
muzeum Mariánské Lázně je v současnosti jediné muzeum na území Karlovarské kraji, které tuto
činnost provádí systematicky.

PŘÍRODOVĚDNÉ PRŮZKUMY
Systematické přírodovědné průzkumy v okolí Mariánských Lázní prováděné v roce 2016:
Průzkum nočních motýlů ve Třech Sekerách pomocí světelného lapače
Systematický průzkum vodních ploštic, síťokřídlého hmyzu a suchozemských stejnonohých korýšů
Systematický průzkum hmyzu v lokálním biocentru Tři Sekery, okolí Medvědího pramene u Mariánských Lázní, v údolí Pstružího potoka a v PR Žižkův vrch
Další průzkumy na významných lokaitách: PR Pohorní vrch, PR Podhorní slatě

Publikace z okolí Mariánských lázní, případně z celých západních Čech:
DVOŘÁK L. 2016: Faunistické zprávy ze západních Čech – 9. Isopoda: Philosciidae (Faunistic records from western Bohemia – 9. Isopoda: Philosciidae). – Západočeské entomologické listy, 7: 41.
Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 8-10-2016
DVOŘÁK L. 2016: Stružilky (Diptera: Anisopodidae) jižní části Krušných hor (Window gnats (Diptera: Anisopodidae) of the southern part of the Krušné hory Mts (western Bohemia, Czech Republic)).
− Západočeské entomologické listy, 7: 37–40. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html,
29-9-2016
DVOŘÁK L. 2017: Diptera Mariánskolázeňska I. Pallopteridae (Diptera of the Marienbad Region
I. Pallopteridae (western Bohemia, Czech Republic)). − Západočeské entomologické listy, 8: 26–33.
Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-5-2017.
Dvořák L., 2016: Two new records of Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) from western Bohemia (Gastropoda: Clausiliidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 1–2. Online serial at <http://
mollusca.sav.sk> 10-May-2016.
HORSÁK M., ČEJKA T., JUŘIČKOVÁ L., BERAN L., HORÁČKOVÁ J., HLAVÁČ J. Č., DVOŘÁK
L., HÁJEK O., DIVÍŠEK J., MAŇAS M. & LOŽEK V., 2016: Check-list and distribution maps of the
molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. Checklist updated at 1-July-2016, maps updated at 15-August-2016
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Z výstavy IQ Parku „Road Show“.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
V hlavní výstavní místnosti určené pro krátkodobé výstavní projekty byly v roce 2014 realizovány tři
výstavy. Výstava „Svobodní zednáři v Mariánských Lázních“ byla vytvořena ve spolupráci s pražským
Muzeem svobodného zednářství při Velké Lóži České republiky. Interaktivní výstavy „Road Show“ a
„Fenomén Merkur“ byly realizovány zápůjčkou.

1. března – 29. května 2016 interaktivní výstava Road Show - IQ Park
Tato, poněkud netypická, výstava přibližovala svět vědy a
techniky nenucenou, zábavnou a především interaktivní formou. Hlavním úkolem výstavy bylo zapojit všechny smysly a
pomocí her a experimentů zkoumat nejrůznější fyzikální a
přírodní jevy. Malé návštěvníky potěšily hlavolamy, optické
klamy, iluze, experimenty s elektřinou, hry s perspektivou a
mnoho dalšího. Výstava byla mimořádná i tím, že na rozdíl
od jiných, zde bylo nejen dovoleno, ale přímo vyžadováno,
dotýkat se vystavených exponátů, protože „ Co si vyzkoušíte,
tomu porozumíte“

4. června – 2. října 2017 Svobodní zednáři v Mariánských Lázních
Mohou zednářské symboly chápat jen zasvěcení členové?
Jak se svobodné zednářství formovalo na českém území a
jak v Mariánských Lázních? Na tyto a další otázky odpověděla výstava „Svobodní zednáři v Mariánských Lázních“ Cílem
výstavy je představit návštěvníkům, jak vypadala tato řadou
mýtů opředená organizace v letech dávno minulých, ale i to
jakým způsobem funguje v současné době. Expozice nabídla
několik obřadních předmětů Svobodných zednářů, které mají
historickou autenticitu, tj. sloužili zednářům v minulosti. Ve
výstavním sále byla k vidění i rekonstrukce rituální místnosti.

6. října 2016 – 2. ledna 2017 Fenomén Merkur
Samozřejmostí výstavy byla celá řada exponátů postavených
z této legendární stavebnice – auty, traktory a lokomotivami
počínaje, obřími jeřáby a železničním mostem konče.
Byla by to však špatná výstava, kdyby bylo možné obdivovat
sestavené modely pouze přes sklo vitrín.
Součástí expozice byla i herna, kde si každý mohl sestavit
dle své valstní fantazie výrobek z těchto legendárních plíšků
a šroubečků. Součástí výsrtavy byla i soutěž o nejlepší model
a tři výherci byli před vánocemi odměněni stavebnicí Merkur.
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Mezinárodní pedagogická konfernece v muzeu 22. března 2016.

Konzervace dutého kmene určeného pro jímání minerálního pramene.
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GALERIE GOETHE

4. 3. – 30. 3. 2016 Klub výtvarníků Mariánské Lázně
Stalo se již tradicí, že během měsíce března představují v
muzeu svá díla a nejnovější umělecké počiny právě místní výtvarníci, pro které byl tento rok výjimečný a dá se říci i slavnostní. Klub výtvarníků slaví letos již 50 let od svého vzniku.
Za dobu jeho existence prošel klubem nemalý počet lidí různého věku a profesí, které spojil zájem o výtvarnou tvorbu a
touha umělecky vyjádřit své pocity a prožitky. Při této púříležitosti muzeum vydalo výstavní katalog.

Členové Klubu výtvarníků Mariánské Lázně

5. 4. – 1. 5. 2016 Barbora Liška Karpíšková
Během měsíce dubna představila svou tvorbu mladá a talentovaná fotografka Barbora Liška Karpíšková. Barbora Karpíšková je studentkou fotografie na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, avšak v prostředí galerií není žádným
nováčkem. Ba naopak, má za sebou celou řadu spoluúčastí na
výstavách v České republice, Německu i Francii.
Barbora Karpíšková se snaží pojmout fotografii netradičním způsobem. Její tvorba se dotýká neobvyklých a opomíjených témat. Autorka své fotografie navíc dotváří tak, aby ještě
více prohloubila sdělení, které chce svou tvorbou předat. Své
snímky proto často dokresluje, doplňuje jiným materiálem
nebo naopak narušuje škrábáním, vypalováním a trháním

Barbora L. Karpíšková - Autoportrét

6. 5. – 4. 6. 2016 Jan Saudek
Výstava byla připravena ve spolupráci s galeristkou Libby
Kučera ze společnosti „Saudekgallery.com“
Fotograf s nezaměnitelným rukopisem si užívá život plnými
doušky a vytváří si tak trochu svůj vlastní svět. Dílo Jana Saudka je provokativní a kontroverzní, ale zároveň originální a výjimečné. Nejčastějším motivem jeho fotografií je žena a ženské tělo. Zachycuje také vztahy mezi mužem a ženou, ať už
jde o lásku a přitažlivost nebo naopak agresivitu a nenávist.
Za symbol jeho tvorby lze považovat jeho typickou „Zeď“.
Momentka z vernisáže
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5. 6. – 22. 6. 2016 STROM výstava prací ZUŠ F. CH.
Návštěvníci městského muzea si mohli prohlédnout v Galerii Goethe výstavu těch nejlepších výtvarných prací žáků ZUŠ
Fryderyka Chopina Mariánské Lázně. Žáci ZUŠ představili
netradičně zpracovaná díla známých výtvarníků a své originální výtvory z oblasti tradičních disciplín, jako jsou kresby,
malby a plastiky. Červnový výstavní termín patří ZUŠ Fryderyka Chopina již tradičně a dává možnost dětem prezentovat
se v prostorách, kde vystavují již zavedení autoři. Originálně
pojatá výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Mariánské Lázně.
Zahájení výstavy žáky ZUŠ.

30. 6. – 31. 8. 2016 Letní lázeňské radovánky
Prostřednictvím fotografií, které zapůjčil muzeu ze své sbírky historik fotografie Pavel Scheufler, se mohl každý přenést
do dob dávno minulých a podívat se, jak trávili tehdejší lázeňští hosté svůj volný čas během horkého léta, ale i na to, jakým
způsobem se měnil v průběhu let například koupací úbor.
Dobové snímky zachycují návštěvníky lázní při výletech a
procházkách po kolonádě, při cvičení, opalování se na slunci
anebo naopak při zchlazujících koupelích. Fotografie nebbyly
tentokrát zaměřeny pouze na Mariánské Lázně, ale zavedly
nás i do dalších lázeňských středisek.
6. 9. – 2. 10. 2014 Pavel Štýbr – „Obrazy pro ženy a dívky“
Pavel Štýbr považuje sám sebe za samouka. Je ale autorem
několika fotokomiksů a dvou básnických sbírek. Má rád, když
poezie prolíná i do běžného života. Proto také maluje prosté
věci – čtverečkované utěrky nebo krabičky od sirek a mýdla.
Jeho cílem je tak lidem ukázat obyčejnou krásu všude kolem
nich.
Tvorba Pavla Štýbra zaujala návštěvníky Galerie Goethe neobvyklým minimalismem a konceptualismem, tedy detailním
viděním světa.
Pavel Štýbr.

4. 10. – 30. 10. Historické pohlednice Mariánskolázeňska
Na výstavě byly k vidění zajímavé pohlednice, z obcích v
okolí mariánských Lázní.
Historické fotografie pocházely z archivů obecních úřadů,
ze soukromých sbírek obyvatel regionu, ale i ze sbírky městského muzea. Projekt výstavy pak vychází od spolku Mariánskolázeňsko, o.p.s., jehož členové vybrali ty nejhezčí pohlednice, které byly dále naskenovány, sestaveny podle jednotlivých obcí a vytištěny na výstavní archy.
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1. 11. – 4. 12. 2017 Michal MICL Novotný – Melounový
stroj
Michal Novotný vystudoval Akademii výtvarných umění v
Praze v oboru malířství, sochařství a nová média. Miclův styl
je humorný a mírně ironický. „Hodně maluji lidi, jejich velké
a malé příběhy, nebo jen tak mraky, vesmír a bubliny, někdy
taky zeleninu a rostliny, nebo prkna,“ říká sám o sobě autor.
Jeho obrazy tak zavedly návštěvníky galerie nejen do ztracených krajů, zaniklých měst, mezi strašidelné obilné klasy a
pozůstatky soch, ale i do krajin kvetoucích máků plných veselých prasátek a létajících slonů.
6. 12. – 31. 12. 2017 Ludmila Seefried Matějková
Ludmila Seefried – Matějková je známá především jako
sochařka a je pevně spjata s Mariánskými Lázněmi. Strávila
zde své dětství a v dobách, kdy se nemohla věnovat umělecké
činnosti, pracovala v tehdejším KASSu. Paní Seefried – Matějková v roce 1956 úspěšně absolvovala obor sochařství na
Střední výtvarné škole v Praze u Marie Uchytilové – Kučové.
Pokoušela se dál studovat na vysokých školách uměleckého
zaměření, to jí však nebylo kvůli jejímu buržoaznímu původu
Příprava výstavy L. S. Matějkové
umožněno. Po škole vystřídala spoustu zaměstnání – kamenice, učitelka výtvarné výchovy i grafička. Až o osm let později byla přijata do Svazu českých výtvarných umělců a to jí otevřelo možnosti k novému studiu. V
roce 1967 získala stipendium ve třídě profesora Joe Henryho
Lonase na Hochschule für Bildende Künste v tehdejším Západním Berlíně. Školu úspěšně absolvovala a od té doby se
věnuje výtvarnému umění naplno. Usadila se natrvalo v Berlíně. Kvůli tomuto rozhodnutí byly všechny její výstavy v tehdejším Československu zakázány. Čeští diváci se mohli seznámit s její prací až po roce 1989. První česká výstava s názvem
Dědictví a budoucnost se uskutečnila v roce 1992. S výstavou
paní Seefried – Matějková objela několik českých měst, mezi
kterými nechyběly ani Mariánské Lázně.
F. Hromada zahajuje výstavu L. S. Matějkové
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Z výstavy fotografií Jana Saudka.
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FILMOVÉ FESTIVALY

18. 3. 2016 Filmový festival Expediční kamera
V rekordních více než 200 českých a slovenských městech se
v únoru a březnu konal již 5. ročník Expediční kamery, tedy
přehlídky nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových
filmů uplynulé sezóny. Do Mariánských Lázní filmový festival zavítal v sobotu 15. března, a pro návštěvníky byla připravena pořádná dávka dobrodružství, objevování adrenalinu a
napětí. Novinkou byla 3D projekce unikátního filmu z krystalových jeskyní na stolových horách ve Venezuele, který se
promítal v kině Slavia. Hlavní několikahodinový program začínal v 18:00 hodin v kinosále městského
muzea. Návštěvníci festivalu se mohli zúčastnit soutěže a slosování o hodnotné výhry.
Filmy promítané na festivalu Expediční kamera 2016:
17:30 - 17:35 HIMALAYA (vizuál)
17:35 - 18:25 82 VRCHOLŮ (alpinismus)
18:25 - 18:45 KARUN (expedice)
18:45 - 19:15 PŘESTÁVKA
19:15 - 19:30 MIZEJÍCÍ DELTA (příroda)
19:30 - 20:30 SURI (přírodní kmeny)
20:30 - 20:45 PŘESTÁVKA
20:45 - 21:15 BONUS 1
21:15 - 21:45 BONUS 2
Filmový festival SNOW FILM FEST, organizujeme od samého začátku vzniku festivalu. Jde o zimní
protiváhu letnímu festivalu Expediční kamera. Pro filmovou přehlídku
SNOW FILM FEST jsou vybírány ty nejúspěšnější filmy celé sezony se
zimní tématikou. Kritériem je především úspěšnost na velkých zahraničních festivalech, ale objevují se zde i české a slovenské filmy, které
jsou často bezesporu stejně kvalitní a srdci našich diváků bližší. Festival zve na filmy o absolutním extrému polárních expedic, šokujících
výkonech sportovců i o tom jak prožívají své životy, když opadne adrenalin a je třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji života a smrti.
Filmy promítané na festivalu Sow Film Fest 2016:
17:30 – 17:35 Zahájení
17:35 – 18:40 Expedice Švédsko
18:40 – 19:00 Tamara
19:00 19:30 přestávka
19:25 – 20:00 Ledy a přílivy
20:00 – 20:30 Sibiřský traverz
20:00 – 20:30 Přestávka
20:30 – 21:30 Bílé objetí
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LITERÁRNÍ FESTIVAL

Třetí ročník literárního festivalu se opět snažil oživit příběhy knih a nabídnout pohled na literaturu ze
strany jejích autorů a známých hereckých osobností. Program festivalu byl rozdělen na hlavní sekci, která
se konala v sále městského muzea a vedlejší doprovodný program, který se odehrával v prostorách Malé
scény domu Chopin a v Městské knihovně. V Městské knihovně se též odehrála autorská čtení pro nejmenší čtenáře, které navštívili především děti posledních tříd mateřských školek jako přípravu na vstup do
základních škol.
V rámci festivalu městské muzeum podpořilo vydání poetických sbírek pana Stanislava Sedláka, které
byly představeny na zahajovacím večeru společně se členy Divadla lidové tvorby.
V hlavním programu festivalu vystoupili: Petra Braunová, Halina Pawlovská, Jan Burian, Václav Malina a
Jaroslav Rudiš s Igorem Malijevským.
Doprovodný program obohatili mariánskolázeňský rodák, student pražské konzervatoře Michal Rejžo
Pavlík a Olga Stehlíková, držitelka ceny Magnesia litera.

Hlavním hostem literárního festivalu byla paní Halina Pawlovská.
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ODBORNÁ ČINNOST

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2016 byly vydány vlastním nákladem dvě publikace.
Klub výtvarníků Mariánské Lázně oslavil v roce 2016 padesát let své existence. Při této příležitosti byla v muzeu výstava členů klubu a současně byl
vydán katalog, který představil jednotlivé autory a jejich díla.
Citace vydané publikace:
Klub výtvarníků Mariánské Lázně 1966 - 2016. Vydání první. Mariánské
Lázně: Městské muzeum Mariánské Lázně, 2016. 36 stran.

Tématem svobodného zednářství se zabývala krátkodobá výstava, kterou
muzeum připravilo společně s Muzeem svobodného zednářství v Praze. Výstava byla dopolněna o vyčerpávající monografiii, která se tématem zabývá
podrobněji a je východiskem dalšímu bádání v tomto tématu.
Citace vydané publikace:
Svobodní zednáři v Mariánských Lázních. Vydání první. Mariánské Lázně: Městské muzeum Mariánské Lázně, 2016. 88 stran. Mariánskolázeňské monografie; sv. 6. ISBN 978-80-906156-0-1.

KNIHOVNA

Příruční knihovna odborné a regionální literatury byla v roce 2016 doplňovaná o knihy z oboru muzeologie, historických věd a regionálních tiskovin. Knhovní fond je spravován v databázovém prograamu Lanius, který je ompatibilní s knihovním systémem Městské knihovny Mariánské Lázně i Národní
knihovny. Zakoupené knihy jsou ihned evidovány v programu.
Celkové náklady na doplnění knihovního fondu byly v roce 2016 ve výši 9.253,- Kč.
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OSTATNÍ ČINNOST

VEDENÍ KRONIKY MĚSTA
Městské muzeum bylo s účinností zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, pověřeno vedením
zápisů do kroniky Města Mariánské Lázně. Kroniku vede v počítačové podobě paní Jana Drahokoupilová, redaktorka Mariánskolázeňských novin. Zápis za rok 2016 byl předán zřizovateli.
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
Městské muzeum Mariánské Lázně dlouhodobě spolupracuje se školami v regino. Ve spolupráci se
ZUŠ Fryderyka Chopina byla realizována v měsíci červnu výstava výtvarného oboru ZUŠ. Na podzim
roku 2014 začalo Městské muzeum Mariánské, ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a
REVISem Tachov spolupracovat na výuce regionální historie. Výuka nadále probíhala i v roce 2016.
REALIZACE NAUČNÉ STEZKY
Muzeum nadále spolupracuje se spolky a oragnizacemi v regionu na společné propagaci historických a přírodních zajímavostí s cílem zvýšení turistického potenciálu okolí. V roce 2016 byla dokončena naučá stezka „Knížecí osada Kladská“, která byla realizována ve spolupráci s Lesy České republiky,
s.p., Lesním závodem Kladská.

Náhled informační tabule naučné stezky „Knížecí osada Kladská“.
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Křest básnických sbírek pana Ladislava Sedláka během zahájení literárního festivalu „Goethův podzim“.
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PROPAGACE

V rámci zlepšení propagace akcí muzea byly v roce 2016 vydány dva propagační materiály. Skládačka
A4 a jednoduchý list velikosti třetina A4. Letáky byly vadány ve čtyřech jazykových mutacích s podrobnými informacemi o vstupném a nabídce expozic městského muzea.
V roce 2016 byl také zřízen muzejní profil na sociální síti, kde zájemce pravidelně informuje o konaných akcích, zajímaavostech a přírůstcích do muzejních sbírek.

NÁVŠTĚVNOST

Zlepšenou a cílenou propagací expozic muzea i výběrem krátkodobých výstav se oproti předchozím
letem podařilo zvýšit návštěvnost muzea o 70%. Zatímco v roce 2015 muzeum navštívilo za celý rok
celkem 6429 návštěvníků, tak v roce 2016 je to již 11164 návštěvníků.
Zavedením nového pokladního Colosseum s možností platby v Eurech dle platného kurzu, se podařilo jednak zjednodušit a zprůhlednit manipulaci se vstupenkami, což se projevilo ve výši tržeb, především na straně zahraniční měny. Celkové tržby za rok 2014 byly 310.430,- Kč, za rok 2015 305.163,- Kč,
za rok 2016 433.419,- Kč.
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POROVNÁNÍ CELKOVÉ ROČNÍ NÁVŠTĚVNOSTI MEZI ROKY 2012 - 2016
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Personální obsazení muzea k 31. 12. 2016
Ředitel, statutární zástupce: 		

Mgr. Ing. Jaromír Bartoš

ODBORNÉ ODDĚLENÍ:
Kurátor historických fondů (1,0):		
Kurátor přírodovědných sbírek (0,75):		
Správce sbírkových fondů (1,0):		
Propagace, knihovna (1,0): 			

Bc. Marie Plešáková (t.č. na RD)
Libor Dvořák
Bc. Kryštof Větrovský
Mgr. Martina Prchalová (t.č. na RD)

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ:
Sekreteriát, hlavní pokladní (0,625): 		
Pokladní prodejny (1,0): 			
Průvodce, pokladní (1,0):			
Údržba objektu (0,5): 				

Martina Baxová
Elen Černá
Dagmar Rabová
Miloslav Očenášek

Příchody zaměstnanců v průběhu roku 2016:
Richard Zábranský k 11. 1. 2016
Odchody zaměstnanců v průběhu roku 2014:
Richard Zábranský k 4. 3. 2016
K 31. 12. 2016 pracovalo v muzeu fyzicky 9 pracovníků, z nichž jeden čerpá rodičovskou dovolenou celý rok a
jeden čerpá mateřskou dovolenou od 17. 9. 2016. Celkem 6,6 přepočtených úvazků.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
V roce 2016 obdrželo Městské muzeum Mariánské Lázně od zřizovatele finanční příspěvek na činnost ve výši
3.450.000,- Kč, z toho 100.000,- Kč bylo účelově vázáno na opravy a 100.000,- Kč bylo určeno na pořádání literárního festivalu Goethův podzim, dále byl schválen investiční příspěvek ve výši 75.000,- Kč na nákup dataprojektoru.
Rok 2016 byl ukončen kladným hospodářským výsledkem 28.953,20 Kč. Na základě usnesení rady města Mariánské Lázně č. RM/171/17 byl tento kladný hospodářský výsledek vypořádán přídělem do fondu odměn ve výši
14.000,- Kč a přídělem do rezervního fondu ve výši 14.953,20 Kč. Účetní uzávěrka organizace za rok 2016 byla
schválena dne 28. 3. 2017 na 108. zasedání rady města Mariánské Lázně pod č. RM/179/17.
Dotace, získané finanční prostředky:
V roce 2016 získalo Městské muzeum nad rámec běžného příspěvku 200.000,- Kč z Česko-německého fondu
budoucnosti na vydání publikace o židovském hřbitově v Drmoulu a 13.000,- Kč z fondu kultury města Mariánské Lázně na vydání katalogu Klubu výtvarníků Mariánské Lázně.
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