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V roce 2017 byla připravena nová expozice s lázeňskými pohárky.

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.

Krátkodobá výstava „Hurá do školy“ s herními prvky pro děti.
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ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2017
EXPOZICE MUZEA
výtvarné umění					1
historie přírody a přírodovědné obory		
1
všeobrecné kombinované			2
VÝKONY MUZEA
počet uspořádaných výstav celkem		
14
		vlastních					1
		převzatých					13
počet návštěvníků akcí muzea celkem		
7435
		
počet návštěvníků expozic a výstav		
7190
			vstupné celé				4650
			vstupné snížené			1795
			vstupné rodinné			369
			vstupné zdarma				376
		
počet účastníků speciálních programů		
245
		
počet návštěvníků kulturně výchovných akcí
117
		
počet účastníků konferencí, seminářů		
128
počet titulů neperiodických publikací		
2
		počet výtisků				450
počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno		
270
KNIHOVNA
počet knihovních jednotek			

5367

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			

17749
12641
6370
149
0
3768
87

EKONOMICKÉ ÚDAJE
Výnosy (v tis. Kč)				
4463
		tržby za vlastní výkony				705
		příspěvky, dotace				3760
		ostatní provozní výnosy				19
Náklady (v tis. Kč)				
4508
		
materiál, energie, zboží, služby			
1816
		osobní náklady					2424
		nákup sbírkových předmětů			112
		daně a poplatky					7
		Odpisy dlouhodobého majetku			18
		ostatní provozní náklady			86
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Výstava historické techniky pro projekce filmů v muzeu během konání Marienbad Film Festivalu.
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SBÍKOTVORNÁ ČINNOST

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 2017 bylo zapsáno 70 přírůstkových čísel, která zahrnují 138 sbírkových předmětů. Systematicky byly získávány předměty místního významu, mezi něž patří např.: konvolut 56 kusů příborů z hotelů v ML, konvolut 23 broží, rozet a knoflíků náležejících k Chebskému kroji a výtvarná díla místních
předválečných umělců Bernharda Zicklera, Ludvíka Leue a Norberta Hochsiedra. Sbírka lázeňských
pohárků byla rozšířena o 15 předmětů, které jsou, spolu se staršími akvizicemi, prezentovány návštěvníkům muzea v samostatné vitríně doplněné stručnou historií vzniku a vývoje tohoto předmětu
charakteristického pro naše lázeňské město.

Podsbírka písemností a tisků

Za rok 2017 bylo zapsáno 75 přírůstkových čísel, která zahrnují 120 sbírkových předmětů. Jedná se
převážně o pohlednice města a historické fotografie. Podařilo se získat také 2 jídelní lístky, první je z
návštěvy prezidenta republiky Edvarda Beneše v hotelu Lil dne 21. 5. 1947. Druhý lístek je z Kladské a
je zajímavý, kromě vlastní historické hodnoty, i svým výtvarným řešením.

Přírodovědná podsbírka

Za rok 2017 byla zapsána 4 přírůstková čísla, která zahrnují 264 exemplářů hmyzu.
Celková částka vydaná na nákup sbírek: 112.093,- Kč.

INVENTARIZACE
V roce 2017 probíhala řádná inventarizace sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní
povahy. Byla provedena úplná inventura depozitáře č. 2 a inventura všech sbírkových předmětů, které
se nacházejí ve výstavních prostorách muzea o celkovém počtu 3768 položek.
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Katalog etiket mariánskolázeňských minerálních vod z let 1918 - 1950.

Krojová brož z oblasti historického Chebska.
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ODBORNÁ ČINNOST

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2017 byly vydány vlastním nákladem dvě publikace.
Jako katalog ke stejnomenné výstavě byla vydána publikace
fotografa P. Koppa dokumentující všední život v Mariánských
Lázních. Publikace je základem dlouhodobějšího projektu.
Citace vydané publikace:
Kopp, Pavel. Mariánské Lázně: člověk ve městě - město v
člověku. Mariánské Lázně: Galerie Goethe, 2017. 36 stran.
ISBN 978-80-906156-1-8.

Dlouhodobým projektem muzea byla spolupráce na obnově a dokumenatci židovského hřbitova v Drmoulu. Po deseti letch byla tato práce završena vydáním publiakce s překlady všech náhrobků v němčině, češtině a
hebrejštině.
Citace vydané publikace:
Hüttenmeister, Frowald G. a Svoboda, Lukáš. Židovský hřbitov Drmoul = Jüdischer Friedhof Dürrmaul. 1. vydání. Mariánské Lázně: Městské muzeum Mariánské Lázně, 2017. 248 stran. ISBN 978-80-906156-2-5.

KNIHOVNA

Příruční knihovna odborné a regionální literatury byla v roce 2017 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 evidovány v programu Clavius. Významným rozšířením knihovního
fondu je kompletace periodik Marienbad-Tepler Heimatbriefe a Der Egerländer.
Celkové náklady na doplnění knihovního fondu byly v roce 2017 ve výši 15.408,- Kč.

FOTODOKUMENTACE

Městské muzeum Mariánské Lázně pokračovalo i v roce 2017 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, de-
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molice domu Rozkvět, rekonstrukce hotelů Metropol, Evropa, Apollo.
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 byly 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 2017:
V roce 2017 probíhaly systematické entomologické průzkumy z předchozích let:
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. 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. 2017: Nové nálezy stínky Philoscia muscorum (Isopoda: Oniscidea: Philosciidae) v západních Čechách. – Sborník muzea Karlovarského kraje, 25: 121–124.
DVOŘÁK L. 2017: Faunistic records from the Czech Republic – 414, Neuroptera. – Klapalekiana,
53: 149–150.
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Gil Hüttenmeister, spoluautor knihy „Židovský hřbitov Drmoul“ při představení knihy a textu na náhrobku..

VÝSTAVNÍ ČINNOST
V hlavní výstavní místnosti určené pro krátkodobé výstavní projekty byly v roce 2017 realizovány
čtyři výstavy, „Šťastný život v secesi“, „Společenský život hmyzu“, „Hurá do školy“ a „Království hraček“, které byly realizovány zápůjčkou z jiných institucí.

1. března – 29. května 2017 Šťastný život v secesi
Výstava nabídla pohled, jak prožít spokojený a šťastný život
díky zaručeně platným, často humorným, sto let starým radám a návodům, ale hlavně jak vytvořit fungující a vkusně zařízenou domácnost, která, jak dobový tisk uvádí, nemusí být
nutně zařízena za draho. Poskytla také poučení, jak trestat
dítky, ale také jak servírovat ovoce, jak pěstovat jemný mrav,
jak „vyzrát“ na muže, jak cvičit doma anebo jak podávat menší
diner s dříšťalkami na talíři. Návštěvníkům umožnila náhled
do secesní domácnosti začátku minulého století, s kuchyní
a dnes již téměř neznámými přístroji a pomůckami šetřícími
čas při vaření jídla, salónem určeným pro servírování kávy a
čaje nebo pro četbu duševně obohacující literatury, jídelnou s velkou slavnostně prostřenou tabulí a
připomínkou servírování, ložnicí s ručně vyšívanou výbavou či nočním prádlem a dětským koutem.
Připomenuto bylo také rozdělení rolí v rodině, výchovu dětí, oslavu svátků a výjimečných dnů, po
tehdy se rodící sport a zábavu všeho druhu, včetně literární
satiry a kreslených vtipů, až po témata, jako byla morálka a
zdrženlivost.
Originální, nad míru elegantní a uhlazené šaty, slunečníky,
klobouky, rukavičky, obuv, bižuterie a jiné zachované „původnosti“ pochází ze soukromých sbírek Jana Marouška z Tábora
a Zdeny Mudrákové ze Zlína

4. června – 2. října 2017 Společenský život hmyzu
Putovní výstava „Společenský život hmyzu“ je dílem Kláry
a Pavla Bezděčkových z Muzea Vysočiny Jihlava. Tato výstava nám zprostředkovala náhled do úžasného a složitého miniaturního světa. Seznámila dospělé i děti s různými druhy
hmyzu a fungováním různých hmyzích společenství. Zjistili
přitom, jak funguje v této společnosti dělba práce, spolupráce jedinců a podobně. Hlavní pozornost byla věnována tzv.
eusociálnímu hmyzu (hmyz žijící v důmyslně uspořádaných
společenstvích), jehož nejznámějšími představiteli jsou termiti, vosy, mravenci a některé druhy včel. Naše muzeum doplnilo výstavu o několik exponátů, jednalo se o preparované vosy, sršně, čmeláky, šváby a mravence.
V insektáriu byl možnost vidět i živé šváby, strašilky, cvrčky a další živý hmyz.
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7. září 2016 – 29. října 2017 Hurá do školy
V měsíci září a října se mohli návštěvníci muzea těšit z výstavy „Hurá do školy!“. Jedn se o výstavu
zapůjčenou z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Výstava prezentovala ojedinělou sbírku slabikářů a didaktických obrazů určených k výuce čtení a psaní. Vystavené
slabikáře byly nejen z Čech, ale i z Německa, Anglie, Itálie či Turecka. Zajímavostí byl i slabikář amerických Čechů, vydaný roku 1885 v Chicagu. Mimo slabikářů a jiných učebnic buyly vystaveny také
aktovky, písanky, psací potřeby, školní nábytek a hygienická zařízení.
Velmi výmluvný exponát, vyprávějící o prvňáčcích za Rakouska – Uherska, byl obraz od neznámého
autora nazvaný „ Přijímání do školy“. Na obraze je zachycen první den školy malého chlapce, jehož
matka platí učiteli za docházku potravinami.

2. listopadu 2017 – 7. ledna 2018 Království hraček
Panenky, kočárky, pokojíčky nebo autíčka a jiné hračky ze sbírky Aleny Pleslové mohli návštěvníci
vidět od čtvrtka 2. listopadu 2017 ve výstavním sále muzea. Nejcennějšími předměty ve sbírce byly
kloubové panenky s hlavičkami z biskvitového porcelánu. Nejstarší panenka pocházela z roku 1897 a
další velmi zajímavá panenka, dokonce s vlastním rodokmenem, byla z roku 1902. U této panenky se
zachovala originální krabice i s dopisem, kde její majitelka píše, od koho panenku dostala a komu ji
odkázala, včetně toho, co měla panenka na sobě a co bylo součástí její výbavičky. Hračky do své sbírky
získává paní Pleslová na různých místech, na burzách, na skládkách, od známých a dokonce si je sama
opravuje. Návštěvníci mohli přijít, zavzpomínat a ukázat svým dětem a vnoučatům s jakými hračkami
si dříve hráli sami. Vystaveny byly nejrůznější hračky od konce 19. století až po 80. léta 20. století.

Vernisáž výstavy „Hurá do školy“.
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1. 3. – 2. 4. 2017 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.

Z. Moravec předseda Klubu výtvarníků Mariánské Lázně

4. 4. – 30. 4. 2017 Pavel Kopp: Člověk ve městě - město v člověku
Fotograf Pavel Kopp představil 4. dubna 2017 v 18:00 vernisáží svou výstavu „Mariánské Lázně, Člověk ve městě Město v člověku“. Zajímavé momentky z ulic našeho města tvořil
autor na jaře a na podzim minulého roku. Prezentovány byly
všedně-nevšední okamžiky zachycené objektivem zkušeného fotografa, který se soustředí zejména na živou fotografii.
Tato výstava je první akcí nového projektu Městského muzea
Mariánské Lázně. Chtěli bychom každý rok oslovit jednoho
fotografa zabývajícího se street fotografiemi, který by strávil
v našem lázeňském městě alespoň měsíc a zachytil svým způAutor fotografií Pavel Kopp
sobem jeho běžný život. Prvním osloveným umělcem se stal
Pavel Kopp, který již jednou prezentoval své fotografie v Galerii Goethe.
4. 5. – 4. 6. 2017 Petr Hecht: Půlstoletí s Cimrmanem

Momentka z vernisáže

Ve čtvrtek 4. května 2017 se v odpoledních hodinách konala
vernisáž výstavy fotografií Petra Hechta „Půlstoletí s Cimrmanem“. Výstava vznikla k oslavě 50. výročí činnosti Divadla Járy
Cimrmana. Autor výstavy, fotograf Petr Hecht, je nejen oficiálním fotografem divadla, ale také jeho kulisákem. V divadle
začínal fotografovat již v roce 1996 a rok na to se stal již oficiálním fotografem divadla. Jeho fotografie nám tak představily
nejen členy divadelního souboru, ale také zákulisí divadla a
jeho představení. Výstavu uvedl zakládající člen divadla, scénárista, dramatik a herec pan Zdeněk Svěrák.
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5. 6. – 22. 6. 2017 Výstava prací ZUŠ F. CH.: WOW
Stalo se již tradicí, že měsíc červen v Galerii Goethe patří
výstavě, na které se prezentuje výtvarný obor ZUŠ Fryderyka
Chopina Mariánské Lázně. Bylo tomu tak i letos a my jsme
byli překvapeni, co nového si pro nás mladí umělci přichystali. Děti se tentokrát nechaly inspirovat pop artem. Vrátily se
tak v čase do 50. a 60. let minulého století a nechaly na sebe
působit díla a myšlenky tehdejších umělců, jako byl Andy
Warhole, Roy Lichtenstein a další. Nejmladší žáci se věnovali
pohádkovým příběhům.
Zahájení výstavy žáky ZUŠ.

30. 6. – 31. 8. 2017 Hosté Mariánských Lázní s kamerou
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.
5. 9. – 1. 10. 2017 Jan Harant: Za pátou kolonou v Bohnicích

JanHarant.

Galerie Goethe představila výstavu, která prezentovala tvorbu mladého umělce Jana Haranta. Většina vystavených maleb
vznikla právě v bohnickém parku za budovou, které se říká
pátá kolona. Díla vznikla v přelomovém období umělcova života.
Tvorba Jana Haranta se vyznačuje hravou barevností, která
nejprve okouzlí, ale později vás téma obrazu přiměje k zamyšlení nad situacemi, které si umělec sám prožil. Výrazná je
linie tvorby věnující se řetězci Baumax, ve kterém Jan Harant
pracoval.

3. 10. – 5. 11. Fotoklub Mariánské Lázně
V měsíci listopadu bylo v Galerii Goethe možné navštívit
výstavu fotografií členů Fotoklubu Mariánské Lázně. Tématicky byla výstava stejně pestrá jako její členská základna. Tu
tvoří 12 členů různého věku a povolání, které spojuje zájem
o fotografii.
Fotoklub Mariánské Lázně vznikl v listopadu roku 2011 a od
té doby se jeho členové pravidelně setkávají, tvoří a vystavují.
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8. 11. – 3. 12. 2017 Marta Nyklesová: Zemí i nebem
Retrospektivní výstava mariánskolázeňské umělkyně, pedagožky a patriotky Marty Nyklesové. Marta Nyklesová se narodila v roce 1962, absolvovala gymnázium a výtvarný obor
na hudební škole pod vedením pedagogů Mgr. Václava Maliny, Mgr. Bohdany Holubcové a akademického sochaře Vítězslava Eibla. Ve studiu pokračovala na Pedagogické fakultě v
Českých Budějovicích. Účastnila se mnoha výstav, jak autorských, tak kolektivních. V současné době vyučuje na GOAML
a na ZUŠ Fryderyka Chopina. Maluje a kreslí pro radost.
Při své tvorbě se vyjadřuje velice imaginativním, někdy až
surrealistickým způsobem, kdy její obrazy připomínají snové vize. Poslední dobou ji zaujala krajina,
především podzimní barevné nuance mariánskolázeňských parků a lesů. Tato výstava byla malým
ohlédnutím, retrospektivou, která je doplněna obrazy inspirovanými letošním pobytem ve Slovenském Ráji.
5. 12. 2017 – 7. 1. 2018 Václav Balšán: Obrazy a kresby
Tento rok uzavřel výstavní sezónu v Galerii Goethe karlovarský umělec Václav Balšán svou výstavou „Obrazy a kresby
2016 – 2017“. Výstava představila Balšánovu tvorbu posledních dvou let, dílo umělce, který je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Zahájení výstavy V. Balšána

„ Maluje z potřeby malovat, ztvárnit
všechno, co se mu v
hlavě zobrazuje. Nebere na zřetel, co se
momentka z výstavy V. Balšána
komu líbí, ráznými
tahy nebo naopak titěrným drobnopisem, monochromně nebo divokými barvami, zhmotňuje své pocity. Malba ovládá umělce, umělec ji jen
nanáší na plátno a koriguje. Balšánova malba je živelná, jako
potřeba dýchat.“ Eva Neumannová, katalog VÁCLAV BALŠÁN / OBRAZY A KRESBY, Galerie umění Karlovy Vary, 2016

Chomutovský rodák, Václav Balšán, se narodil 25. července 1949. Nejprve navštěvoval výtvarné kurzy malíře
Milana Krause a následně se věnoval studiu na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech. Po
studiích pracoval v Galerii umění Karlovy Vary, poté se stává grafikem v Oblastním podniku místního průmyslu Strojoprav Karlovy Vary a v roce 1981 byl přijat do Českého fondu výtvarných umělců. Nakonec se vrací na
Střední průmyslovou školu keramickou, tentokrát jako učitel, a je zde činný od roku 1993 až do roku 2010. Svá
díla vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách po celé České republice i v zahraničí. Ve svých uměleckých začátcích se soustředil na kresbu a grafiku, později získávala na důležitosti i malba. Velkým tématem byla
krajina, záznamy krajin – lesů, lomů, polí atd. Velký vliv na Balšánovu tvorbu mělo setkání s malířem Ivanem
Ouhelem. Krajina jako celek už nemá tu moc a malíř začíná obracet svou pozornost na jednotlivé fragmenty,
výseky krajiny. V 90. letech přichází další zlom, mizí popisnost krajiny a na intenzitě získávají detaily, tvary,
znaky přírodnin.
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Výstavu fotografií P. Hechta - Půlstoltí s Járou Cimrmanem zahajoval Z. Svěrák.
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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 6. ročník Expediční kamery, tedy
přehlídky nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových
filmů uplynulé sezóny. Hlavní několikahodinový program začínal v 17:30 hodin v kinosále městského muzea. Návštěvníci
festivalu se mohli zúčastnit soutěže a slosování o hodnotné
výhry.
Filmy promítané na festivalu Expediční kamera 2017:
17:30 – 17:35 Zahájení
17:35 – 17:55 Projekt Moffat
17:55 – 18:20 Divočinou Aljašky
18:35 – 19:05 Pura Vida
19:05 – 19:20 přestávka
19:20 – 19:45 Návrat do Zanskaru
19:45 – 19:50 Na jeden nádech
19:50 – 20:00 Ultra Tral Gobi Race
20:00 – 20:20 Cesta do Kazbegi
20:20 – 20:30 Přestávka
20:30 – 20:55 Velká skalní pařba
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 a je třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji života a smrti.
Filmy promítané na festivalu Sow Film Fest 2017:
7:30 – 17:35
Zahájení
17:35 – 17:40 Pohádka Johna Shockleeho (Bonus)
17:40 – 18:10 Obyčajní chlapci
18:00 – 18:45 Ven(ca)
19:00 – 19:10 Ski for freedom (Bonus)
19:10 – 19:35 Dog Power
19:35 – 20:10 Výstup na Link Sar
20:15 – 20:50 Pocit viny (Bonus)
20:50 – 21:05 Skialpem to začalo (Bonus)
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OSTATNÍ AKCE A 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 2017 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 2017.
KRAJSKÉ KOLO GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
V roce 2017 se v Městském muzeu Mariánsk Lázně konalo první krajské kolo geologické olympiády
pro Karlovarský kraj. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník, tak jsme se stali i pořadateli
krajského kola i pro Plzeňský kraj. Krajského kola se zúčastnilo 35 žáků.

Krajské kolo geologické olympiády.
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KONFERENCE UČITELŮ
Městské muzeum spolupracovalo na pořádání konference učitelů Karlovarského kraje a učitelů z
Ruské federace založené na vzájemné výmněně zkušeností. Konference se zúčastnilo celkem 100 pedagogů se zapojením škol z Mariánských Lázní.

BESEDA S P. TELIČKOU
V muzeu se v dubnu konala debata s místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou a starostou Mariánských Lázní Petrem Třešňákem na téma: Za co všechno může-nemůže Evropaská unie?
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Určování vzorků při krajském kole Geologické olympiády.
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SALONEK J. W. GOETHA
V nové muzejní sezóně roku 2017 slavilo naše muzeum 130 let od založení v roce 1887. Při této příležitosti jsme připravili pro naše návštěvníky malý salónek s historickými fotografiemi budovy současného muzea. Vstup je bezplatný,můžete zde posedět, dát si kávu a přečíst publikace, které jsou zde k
dispozici. Samozřejmě zde najdete i přístup na wi-fi.

OBRAZOVÁ PREZENTACE KNIHY
V úterý 23. května 2017 se konala obrazová autorská prezentace knihy „Literarischer Reiseführer
Böhmisches BäderdreieckKarlsbad – Marienbad – Franzensbad“. Literární průvodce Český lázeňský
trojúhelník zve na objevitelskou cestu do půvabného lázeňského regionu, ve kterém novými impulzy,
např. vlastivědnými iniciativami nebo festivaly, ožívá a znovu se rozvíjí kulturní duch zašlých časů.
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HMYZ NA TALÍŘI
Hojně navštívenou akcí byla doprovodná akce k výstavě „Společenský život hmyzu“. Jednalo se o
ochutnávku specialit a hmyzích pochoutek připravených panem David Švejnoha ze společnosti Hmyz
na talíři.

MARIENBAD FILM FESTIVAL
V roce 2017 se stal muzejní kinosál jedním z ústředních bodů Marienbad Film Festivalu. K promítání byly využité promítací stroje 35 mm, které se v Mariánských Lázních trvale nacházejí pouze v našem
sále a jsou pravidělně certifikované a udržované.

Údržba promítacích strojů pro kinofilmy 35 mm.
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Personální obsazení muzea k 31. 12. 2017
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
Libor Dvořák
Bc. Kryštof Větrovský
Mgr. Martina Prchalová

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

Martina Baxová
Elen Černá
Dagmar Rabová
Jiří Tesař

Příchody zaměstnanců v průběhu roku 2017:
údržbář: Jiří Tesař k 1. 3. 2017
Odchody zaměstnanců v průběhu roku 2017:
údržbář: Miloslav Očenášek k 28. 2. 2017
K 31. 12. 2017 pracovalo v muzeu fyzicky 9 pracovníků, z nichž jeden čerpá rodičovskou dovolenou po celý
rok. Celkem 6,6 přepočtených úvazků.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
V roce 2017 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 objektu. Na základě usnesení rady města Mariánské Lázně č. ZM/562/17 byl říspěvek navýšen o 150.000,- Kč na krytí zvýšených zdových nákladů v souvislosti
s platností nových platových tarifů.
Výsledek hospodaření Městského muzea za rok 2017 z hlavní činnosti dosáhl částky -82.050,02 Kč, výsledek
vedlejší činnosti byl ve výši 103.344,82 Kč. Konečný kladný výsledek hospodaření za rok 2017 je tedy celkem
21.294,80 Kč Kč. Významnější položku oproti předchozímu roku byl nákup sbírek do sbírkového fondu, který
je v souladu s hlavní činností muzea a byl ve výši 112.092,93 Kč. V roce 2016 jsme také získali dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti na tisk knihy Židovský hřbitov Drmoul 200.000,- Kč, která byla v roce 2017 řádně
využita a vyúčtována.
Financování organizace jsou veřejně přístupné z adresy:
https://monitor.statnipokladna.cz/2017/prispevkove-organizace/detail/00368997#prehled
Organizace používá pro svou činnost transparentní účet.
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