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Kurátorka muzea Bc. Marie Plešáková představuje návštěvníků výstavu předválečných mariánskolázeňských malířů.
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ZŘIZOVACÍ LISTINA

Městské muzeum Mariánské Lázně, jako příspěvková organizace založená Městem Mariánské Láz-
ně,  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 me-

zinárodně 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 praco-
višť; 

- 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 výzku-

my 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 téma-
tické 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 kon-

ference, 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, vznik-

lých 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 komunika-
cí a laviček v celém geoparku. 

VYMEZENÍ ČINNOSTI MUZEA
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Goethův dům – sídlo Městského muzea Mariánské Lázně.

Nová část expozice Chebsko/Egerland otevřená v muzeu roku 2018.

VYMEZENÍ ČINNOSTI MUZEA



EXPOZICE MUZEA
 výtvarné umění     1
 historie přírody a přírodovědné obory  1
 všeobrecné kombinované   2

VÝKONY MUZEA
 počet uspořádaných výstav celkem  10
  vlastních     4
  převzatých     6
 počet návštěvníků akcí muzea celkem  8332 
  počet návštěvníků expozic a výstav  8332
   vstupné celé    5253
   vstupné snížené   1979
   vstupné rodinné   485
   vstupné zdarma    615
  počet návštěvníků kulturně výchovných akcí 858
  počet účastníků konferencí, seminářů  110
 počet titulů neperiodických publikací  3
  počet výtisků    1150
 počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno  267

KNIHOVNA
 počet knihovních jednotek   5367

SBÍRKY, DOKUMENTACE
 počet ev. č. sbírkových předmětů  16124
 počet ev. č. zpracovaných v syst. evidenci 8189
  z toho digitalizovaných obr. zázn. 6370
 počet ev. č. zapsaných přírůstků   180
 počet ev. č. vyřazených ze sbírky  0
 počet inventarizovaných sbírkových předmětů 1767
 počet badatelských úkonů   113

EKONOMICKÉ ÚDAJE
 Výnosy (v tis. Kč)    5178
  tržby za vlastní výkony    1210
  příspěvky, dotace    3920
  ostatní provozní výnosy    48
 Náklady (v tis. Kč)    5137
  materiál, energie, zboží, služby   2003
  osobní náklady     2691
  nákup sbírkových předmětů   178
  daně a poplatky     5
  Odpisy dlouhodobého majetku   18
  ostatní provozní náklady   242

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018
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Předání historického plánu hotelu Hvězda do sbírek muzea.
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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 re-
publiky do vlastnictví obcí. Sbírkový fond byl převeden na Město Mariánské Lázně rozhodnutím Mini-
sterstva 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, přírodo-
vědné, geologické a písemností a tisků.

AKVIZICE

Historická podsbírka
Za rok 2018 bylo zapsáno 88 přírůstkových čísel, která zahrnují 187 sbírkových předmětů. Mezi 

novými akvizicemi je soubor různých suvenýrů s motivem 200 výročí prohlášení Mariánských Lázní 
veřejným lázeňským místem a 11 lázeňských pohárků. Pro nově instalovanou národopisnou expozici 
Egerlandu bylo zakoupeno několik kusů originálního nábytku - selská malovaná skříň, postel s ne-
besy, truhla a dětská kolébka. K cenným akvizicím patří také 2 citery mariánskolázeňského výrobce 
Hanse Haubnera.

V roce 2018 se podařilo dovršit několikaleté úsilí a zkompletovat sbírku litografických exlibris před-
ního českého grafika a výtvarníka Vladimíra Suchánka. Sbírka nyní čítá 467 položek. Naprosto unikát-
ním přírůstkem je jediný existující exemplář jeho prvního exlibris, který autor našemu muzeu velko-
ryse věnoval. Městské muzeum Mariánské Lázně se tak stalo jediným subjektem, který vlastní všechna 
známá exlibris Vladimíra Suchánka.

Podsbírka písemností a tisků
Za rok 2018 bylo zapsáno 99 přírůstkových čísel, která zahrnují 158 sbírkových předmětů, mezi 

kterými převažují historické pohlednice města a fotografie. Sbírka pohlednic čítá k 31. prosinci 2018 
celkem 3955 položek, z nichž je již 3015 zpracováno v systematické evidenci sbírek.

Pod přírůstkovým číslem A40/2018 je zapsána kniha „Marienbad“ z roku 1932, kterou v roce 1935 
věnoval starosta města Josef Turba panu Hynku Kreutzerovi při příležitosti jeho 30. návštěvy Marián-
ských Lázní. Věnování i s datací a starostovým podpisem je vepsáno na předsádce knihy a opatřeno 
úředním razítkem.

Další zajímavou akvizicí je originální zdobený pergamenový výuční list v oboru zahradnictví vydaný 
v roce 1822 Antonínem Skalníkem, uměleckým zahradníkem knížete Augusta z Lobkovic, zapsaný 
pod číslem A82/2018.

INVENTARIZACE

V roce 2018 byla provedena částečná inventarizace depozitáře č. 1, úplná revize fondu ELS a pravi-
delná každoroční inventura všech sbírkových předmětů, které se nacházejí ve výstavních prostorách 
muzea. 

Souběžně s probíhající systematickou evidencí dokumentů ze sbírky písemností dochází k průběžné 
inventarizaci těchto fondů.

SBÍKOTVORNÁ ČINNOST
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Citera mariánskolázeňského výrobce hudebnch nástrojů Hanse Haubnera.

Soubor talířů z mariánskolázeňských hotelů obohatil sbírky muzea.



PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 
Městské muzeum Mariánské Lázně vydalo souborný kata-

log exlibris významného českého grafika Vladimíra Suchánka. 
Muzeum je v současné době také jedinou institucí na světě, 
která ucelenou sbírku exlibris tohoto autora vlastní. V tomto 
roce, kdy Vladimír Suchánek oslavil 85. narozeniny, se muze-
um rozhodlo vystavit všech 465 kusů exlibris a vytvořit záro-
veň nejnovější katalog s kompletním soupisem těchto drob-
ných grafických děl.

Křest katalogu se konal za účasti autora Vladimíra Suchánka 
na vernisáži výstavy EXLIBRIS 1950 – 2018 v pondělí 27. srpna 
2018 v 18:00 hodin v Galerii Goethe.

Citace vydané publikace:
SUCHÁNEK, Vladimír. Vladimír Suchánek: exlibris 1950-2018. Mariánské Lázně: Městské mu-

zeum, 2018. 164 stran. ISBN 978-80-906156-3-2.

Kniha fotografií známého fotografa, historika fotografie a 
pedagoga Pavla Scheuflera nese název „Miluju – Maluju Mari-
ánské Lázně“.  V Galerii Goethe byla vystavena část souboru 
barevných fotografií, které zachytil Pavel Scheufler při pobytu 
v našem lázeňském městě. Celý soubor fotografií byl uveřej-
něn v publikaci, která nese stejný název jako výstava. V knize 
jsou fotografie doplněny komentáři autora a úvodní slovo na-
psal Vladimír Páral. 

Jedná se o druhou část projektu Městského muzea Marián-
ské Lázně, kdy muzeum osloví fotografa a požádá ho o vy-
tvoření souboru fotografií našeho města. Ze spolupráce pak 
vzniká výstava a publikace. První výstava tohoto projektu se 
jmenovala „Mariánské Lázně – Člověk ve městě – Město v člo-
věku“ a jejím autorem byl fotograf Pavel Kopp (duben 2017).

Citace vydané publikace:
SCHEUFLER, Pavel. Miluju - maluju Mariánské Lázně. Mariánské Lázně: Městské muzeum Ma-

riánské Lázně, 2018. 76 stran. ISBN 978-80-906156-5-6.

ODBORNÁ ČINNOST
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Městské muzeum Mariánské Lázně vydalo při příležitosti 50 
výročí okupace spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy v roce 
1968. Katalog byl prezentován při vernisáži stejnojmenné vý-
stavy velkoplošných fotografií. Obsahuje vzpomínky očitých 
pamětníků událostí, které se odehrály přímo v Mariánských 
Lázních a nejbližším okolí. 

Citace vydané publikace:
PLEŠÁKOVÁ, Marie a KNÍŽÁK, Milan. Mariánské Lázně: 

vzpomínky na 21. srpen 1968. Mariánské Lázně: Městské 
muzeum Mariánské Lázně, 2018. 50 stran. ISBN 978-80-
906156-4-9.

V roce 2018 Mariánské Lázně slavily 200 let od vyhlášení ve-
řejnými lázněmi v roce 1818. K tomuto významnému výročí 
muzeum pro zřizovatele zpracovalo a vydalo reprezentativní 
publikaci mapující uplynulých 200 let v obrazech. Akcent byl 
položen především na společenské události, které významně 
ovlivnily život obyvatel a návštěvníků lázní. Nově byly zpraco-
vány i nejstarší dějiny a jsou zde publikované mnohé dosud 
nezveřejněné dokumenty, fotografie a grafiky.

Citace vydané publikace:
BARTOŠ, Jaromír. Mariánské Lázně: dějiny města v ob-

razech = Geschichte der Stadt in Bildern = town history in 
pictures = istorija goroda v kartinkach. Překlad Marie Pu-
žejová a Pavla Haas. 1. vydání. [Mariánské Lázně]: město 
Mariánské Lázně, 2018. 143 stran. ISBN 978-80-270-3805-3.

Muzeum spolupracovalo s Léčebnými Lázněmi Mariánské 
Lázně, a.s. na vydání brožury popisující minerální vody a je-
jich užití. Naše pracoviště vypracovalo historické rešerše a ka-
pitolu týkající se historie jednotlivých pramenů.

Citace vydané publikace:
BARTOŠ, Jaromír, NEČASOVÁ, Drahomíra a KNÁRA, Pa-

vel. Minerální vody v Mariánských Lázních. Vydání první. 
Sokolov: Fornica graphics, s.r.o., 2018. 40 stran. ISBN 978-
80-87194-54-6.



Významný český grafik Vladimír Suchánek při vernisáži výstavy a křtu souborného katalogu Exlibris .



MUZEJNÍ AKADEMIE

V roce 2018 muzeum realizovalo dlouhodobější přednáškový cyklus s názvem MUZEJNÍ AKADE-
MIE. Cílem bylo seznámit návštěvníky v jednotlivých blocích s historií Mariánských Lázní od nejstar-
ších zmínek do roku 1989. Celý cyklus měl následující témata:

20. 2. 2018 Fakta-mýty-příběhy

20. 3. 2018 Nejstarší dějiny založení Mariánských Lázní do roku 1818

24. 4. 2018 Období překotného rozvoje 1818-1872

22. 5. 2018 Zlatý věk Mariánských Lázní 1872-1914

19. 6. 2018 Neklidným 20. stoletím 1918-1989

18. 12. 2018 Minerální prameny a vývoj mariánskolázeňských kolonád

4. června – 2. října 2017 Společenský život hmyzu

PŘEDNÁŠKOVÁ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
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VÝČET AKCÍ POŘÁDANĆH A KONANÝCH V MUZEU:

2. března 2018 - představení Jana Buriana - Antidepresivní večírek

28. března - Mezinárodní pedagogická konference

9. dubna - Krajské kolo školní Geologické olympiády

12. května - promítání filmu Jana Švankmajera - Hmyz

8. září - Dny evropského kulturního dědictví

24. září - koncert Karlíček SEQUENZA

29. října - oslava vzniku republiky - přednáška hostům z partnerského města Marcoussis

11. listopadu - Miroslav Horníček - vzpomínkový večer k  100 výročí narození



6. 3. – 25. 3. 2018 Klub výtvarníků Mariánské Lázně

Stalo se již tradicí, že během měsíce března představují v 
muzeu svá díla a nejnovější umělecké počiny právě místní vý-
tvarníci, pro které byl tento rok výjimečný a dá se říci i slav-
nostní. Klub výtvarníků slaví letos již 50 let od svého vzniku. 
Za dobu jeho existence prošel klubem nemalý počet lidí růz-
ného věku a profesí, které spojil zájem o výtvarnou tvorbu a 
touha umělecky vyjádřit své pocity a prožitky. Při této púříle-
žitosti muzeum vydalo výstavní katalog.

27. 3. – 29. 4. 2018 Paleta Svetozara Rusakova

Kdo by neznal animovaný seriál „Nu, pogodi!“ tedy „Jen 
počkej, zajíci!“. Autorem výtvarné předlohy seriálu byl rus-
ký výtvarník a animátor Svetozar Rusakov. Seriál, ve kterém 
vystupuje Vlk chuligán, který se snaží chytit Zajíce, je nám 
nejznámější.  Na výstavě v Galerii Goethe ale budete mít mož-
nost seznámit se i s další tvorbou umělce Rusakova. Uvidíte 
kresby a malby různých technik, od aktů až po květinová záti-
ší. Výstavu do muzea přivezla dcera Svetozara a Iriny Rusako-
vých Irina, která se po smrti otce stará o jeho odkaz.

 
9. 5. – 3. 6. 2018 Vítězslav Eibl 90

V. Eibl vytvořil mnoho děl pro veřejné prostory nejen Mariánských Lázní, ale i dalších měst v západ-
ních Čechách. V Mariánských Lázních můžete stále obdivovat 
sochu Medvěda u Medvědího pramene nebo sochu Goetha na 
Goethově náměstí. Vítězslav Eibl vytvořil mnoho pamětních 
desek a také busty významných osobností, mezi které patřil i 
herec Miroslav Horníček, Gabriela Vránová a busta Ladislava 
Peška je vystavena v Národním divadle. Sochařova díla jsou 
zastoupena v mnoha sbírkách, například v Galerii výtvarného 
umění v Chebu, Galerii umění Karlovy Vary, Městské muze-
um Mariánské Lázně, Západočeská galerie v Plzni atd. Na cha-
tě v Pístově měl sochař další ateliér s kovárnou, keramickou 
pecí a slévárnou bronzu.

GALERIE GOETHE
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6. 6. – 24. 6. 2018 Výstava prací ZUŠ F. CH.: WOW

Stalo se již tradicí, že měsíc červen v Galerii Goethe patří vý-
stavě, na které se prezentuje výtvarný obor ZUŠ Fryderyka Cho-
pina Mariánské Lázně. Bylo tomu tak i letos a my jsme byli pře-
kvapeni, co nového si pro nás mladí umělci přichystali. 

Na výstavě vystavovalo přes 100 žáků výtvarného oboru: vý-
tvarné tvorby, keramiky a multimediální tvorby. Diváci měli 
možnost vidět malby, kresby, uměleckou grafiku, grafický de-
sign, skulptury a plastiky z keramiky a sádry a animované filmy. 
O hudební doprovod vernisáže se postaralo Klarinetové trio.  

28. 6. – 31. 8. 2018 Malíři z Mariánských Lázní / Die Maler aus Marienbad

Každoročně zahajujeme v Galerii Goethe sezónu výstavou 
Klubu výtvarníků Mariánské Lázně. Podobný spolek existoval 
před válkou a jeho členové vystavovali své obrazy třeba  i v hote-
lu Panorama. Výstava seznámila návštěvníky a obyvatele města 
s díly autorů spojených s předválečnými Mariánskými Lázněmi. 
Dnes už jména M. Zickler, L. Leu, Rudolf Schweinitzer upadla 
v zapomění, ale evropské proslulosti dosáhl např. N. Hochsie-
der, rodák právě z našeho města.

31. 7. – 26. 8. 2018 Mariánské Lázně : Srpen 1968

„V ten den, 21. srpna 1968, jsem parkoval doma. Než jsem 
vyrazil do práce, zastavila mne sousedka a povídá mi: „Sou 
tady Rusáci, přepadli nás!“. Popravdě, v tu chvíli jsem si mys-
lel, že má snad něco upito. Bohužel po příjezdu do práce jsem 
zjistil, že měla pravdu.“

Tyto i další vzpomínky na události z Mariánských Lázní staré 
50 let návštěvníci našli nejen na výstavě, ale i ve stejnojmenné 
publikaci, kterou jsme představil na vzpomínkové akci v úterý 
21. srpna v našem muzeu.

28. 8. – 30. 9. 2018 Vladimír Suchánek : Ex Libris

Na konci srpna byla v Galerii Goethe otevřena výstava „EX 
LIBRIS“  Vladimíra Suchánka. Muzeum se rozhodlo vystavit 
kompletní sbírku exlibris Vladimíra Suchánka, kterou jako 
jediná instituce na světě vlastní. Vystaveno bylo všech 465 
originálních kusů exlibris. Muzeum pod dohledem Vladimí-
ra Suchánka připravilo také katalog k výstavě s kompletním 
soupisem exlibris. Křest katalogu se uskutečnil na vernisáži 
výstavy.
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2. 10. – 4. 11. 2018 Bohdana Holubcová : Svačoběd u akvaduktu

V Galerii Goethe Městského muzea Mariánské Lázně se 
uskutečnila další výstava umělce spjatého s naším městem. 
Tentokráte jsmepředstavovali grafiky a malby paní Bohdany 
Holubcové, která mnoho let vedla výtvarný obor na místní 
Základní umělecké škole Fryderyka Chopina a žije a tvoří ve 
Valech u Mariánských Lázní. 

Vernisáž výstavy s názvem „SVAČOBĚD U AKVADUKTU / 
GRAFIKY. OBRAZY. AUTORSKÉ KNIHY / BOHDANA HO-
LUBCOVÁ“ se konala v úterý 2. října 2018 v 18:00 hodin. Slav-
nostní zahájení výstavy hudebně doprovodilo „TRIO JAZZ 
CAKE“. 

6. 11. – 2. 12. 2018 Pavel Scheufler : Miluju maluju Mariánské Lázně

Výstava fotografií známého fotografa, historika fotografie a 
pedagoga Pavla Scheuflera nese název „Miluju – Maluju Ma-
riánské Lázně“.  V Galerii Goethe tak uvidíte část souboru 
barevných fotografií, které zachytil Pavel Scheufler při pobytu 
v našem lázeňském městě. Celý soubor fotografií bude uveřej-
něn v publikaci, která nese stejný název jako výstava. V knize 
jsou fotografie doplněny komentáři autora a úvodní slovo na-
psal Vladimír Páral. 

6. 11. – 2. 12. 2018 Pavel Scheufler : Miluju maluju Mariánské Lázně

Poslední výstava tohoto roku v Galerii Goethe nám před-
staví dílo české výtvarnice Olgy Vyleťalové doplněné o něko-
lik plakátů z tvorby jejího manžela Josefa Vyleťala. Výstava 
nesoucí název „Vzdálený sen“ nás seznámí především s oleji 
této výtvarnice, ty jsou inspirovány různými detaily z příro-
dy nebo architektury. Velký otisk v její tvorbě zanechalo také 
okouzlení dalekými obzory a monumenty jako jsou moře a 
hory. Známou se stala díky plakátové tvorbě, vytvořila nespo-
čet filmových plakátů, za které získala mnoho ocenění nejen 
doma, ale i v zahraničí (Cannes, Chicago). Výstava bude do-
plněna také o několik filmových plakátů z tvorby Josefa Vyle-

ťala, který v letech 1978 – 1980 vytvořil v Mariánských Lázních na kolonádě cyklus nástěnných maleb 
s tématem „Touha člověka létat“. 
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23. 3. 2018 Filmový festival Expediční kamera

V rekordních více než 200 českých a slovenských městech se 
v únoru a březnu konal již 9. ročník Expediční kamery, tedy 
přehlídky nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových 
filmů uplynulé sezóny. Hlavní několikahodinový program za-
čínal v 17:30 hodin v kinosále městského muzea. Návštěvníci 
festivalu se mohli zúčastnit soutěže a slosování o hodnotné 
výhry. 

Hlavní program festivalu představil tři hlavní a tři bonusové filmy. Slovenský film Teória šťastia je 
příběhem o kontrastu dvou generací. Bývalý lezec a opravdový horal L’ubo Rybanský se setkává s mla-
dým lezcem Peterem Kuricem, který se chystá lézt legendární cestu Dračí kout v pohoří Vtáčnik. Cesta 
Dračí kout je první vylezenou cestou v této oblasti a je to právě cesta, kterou tu vymyslel a stavěl v 70. 
letech minulého století L’ubo Rybanský. Oči Boha, další film hlavního programu, je o kajakářích, kteří 
se rozhodnou sjet divokou a nebezpečnou řeku Saryjaz na hranicích Číny a Kyrgyzstánu. V dalším 
snímku DugOut se dva kamarádi rozhodnou sjet Amazonku v lodi, kterou si sami vyrobí. Loď zvaná 
Dug out je vytesaná z jediného kmene stromu a mladíci se do její výroby pustí s pomocí domorodých 
indiánů.

23. 11. 2018 Filmový festival Expediční kamera

Filmový festival SNOW FILM FEST, organizujeme od samého začát-
ku 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 pře-
devším 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 2018:
 17:30 – 17:35     Zahájení
 17:35 – 18:30     Into Twin Galaxies
 18:30 – 18:45     Přestávka
 18:45 – 19:45     In Gora
 19:45 – 20:00     Přestávka
 20:00 – 20:25     Frozen Road
 20:30 – 20:55     Freezing
 20:55 – 21:10     Lapin Kulta
 21:10 – 21:35     Kámen, nůžky, Vágus

FILMOVÉ FESTIVALY
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MARIENBAD FILM FESTIVAL
V roce 2018 se stal muzejní kinosál jedním z ústředních bodů Marienbad Film Festivalu. K promítá-

ní byly využité promítací stroje 35 mm, které se v Mariánských Lázních trvale nacházejí pouze v našem 
sále a jsou pravidělně certifikované a udržované.



Výsledek hospodaření Městského muzea za rok 2018 z hlavní činnosti dosáhl částky          -94.370,38 Kč, výsle-
dek  vedlejší činnosti byl ve výši 134.872,28 Kč. Konečný kladný výsledek hospodaření za rok 2018 je tedy celkem 
40.501,90 Kč. 

Významnější položku oproti předchozímu roku byla větší spotřeba materiálu, související s přípravami nové 
expozice lázeňství a chebské světnice ve výši 151.300,- Kč, současně s tím se podařilo zvýšit příjmy z prodaného 
zboží o 83.500,- Kč. Výraznější rozdíl oproti předchozímu roku je i na položce Výnosy z prodeje služeb a to ve 
výši 372.000,- Kč, kam se promítla fakturace za realizaci publikace k 200letému výročí lázeňství ve výši 200.000,- 
Kč, kterou jsme realizovali pro zřizovatele a vyšší návštěvnost a příjmy ze vstupného.

Financování organizace jsou veřejně přístupné z adresy:
https://monitor.statnipokladna.cz/2017/prispevkove-organizace/detail/00368997#prehled

Organizace používá pro svou činnost transparentní účet.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Personální obsazení muzea k 31. 12. 2018
Ředitel, statutární zástupce:   Mgr. Ing. Jaromír Bartoš

ODBORNÉ ODDĚLENÍ:
Kurátor historických fondů (0,75):  Bc. Marie Plešáková
Kurátor přírodovědných sbírek (0,75):  Libor Dvořák
Správce sbírkových fondů (0,875):  Bc. Kryštof Větrovský
Propagace, knihovna (1,0):    Mgr. Martina Prchalová

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ:
Sekretariát, hlavní pokladní (0,625):   Martina Baxová
Pokladní prodejny (1,0):    Elen Černá
Průvodce, pokladní (1,0):   Dagmar Rabová
Údržba objektu (0,5):     Jiří Tesař
Úklid objektu (0,5):    Lenka Panáková

Odchody zaměstnanců v průběhu roku 2017:
 Kurátor přírodovědných sbírek: Libor Dvořák 17. 8. 2018
 
K 31. 12. 2018 pracovalo v muzeu fyzicky 8 pracovníků, z nichž jeden čerpá rodičovskou dovolenou po celý 

rok. Celkem 6,25 přepočtených úvazků.



HOSPODAŘENÍ MUZEA
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Výroční zpráva oblasti poskytování informací podle zákona č106/1999 Sb. za rok 2018

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“) se předkládá tato výroční zpráva za rok 2018 o činnosti příspěvkové 
rganizace Městské muzeum Mariánské Lázně (dále pouze muzeum) samostatného územního celku Města Mari-
ánské Lázně v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 
písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2018 obdržel povinný subjekt celkem 0 žádostí o poskytnutí informací a bylo vydáno celkem 
0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2018 nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Tato výroční zpráva byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetové adrese: 
https://www.muzeum-ml.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č106/1999 SB. 
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