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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček IX / 2020
Muzeum Karlovy Vary
VÝSTAVA
5. 9. - 12. 9. 2020 Aleša Balounová aneb drobná žena s velkým významem pro Karlovarsko
Malá výstavka je připravena u příležitosti mezinárodního Karlovarského folklorního festivalu
jako pocta paní Aleše Balounové (1920- 2001), od jejíhož narození uplynulo v dubnu 100 let.
Aleša Balounová spolu se svým manželem Miroslavem založili v roce 1957 folklorní soubor
Mládí, později přejmenovaný na Dyleň.
23. 9. - 13. 12. 2020 Tři kostely, tři příběhy
Autorská výstava Muzea Karlovy Vary prezentuje archeologické výzkumy tří zaniklých kostelů
řádu křižovníků s červenou hvězdou v Karlovarském kraji. Jedná se o kostel sv. Linharta v
karlovarských lázeňských lesích, kostel sv. Mikuláše pod Krudumem a původní gotický kostel
sv. Maří Magdalény v Karlových Varech.
Kostely výstava představuje prostřednictvím textově a fotografiemi bohatých panelů a
množství archeologických nálezů i v kontextu jejich doložené hmotné kultury, umístění v
sídelní krajině a dokladů o jedné z jejich primárních funkcí – pohřbívání. Vystavené nálezy
pak dotvářejí atmosféru románsko – gotického období, kdy i v našem regionu v rámci
kolonizace krajiny vznikala významná duchovní centra, jejichž význam by neměl být
zapomenut ani dnes.
Vernisáž se koná 23. září v 17 hodin.
DALŠÍ AKCE
5. 9. 2020 folklorní odpoledne: Den s Mezinárodním folklorním festivalem
Návštěvníci akce se dozví řadu informací o folklórní muzice v Karlovarském kraji, budou si ale
též moci muziku i poslechnout. Součástí odpoledne je rovněž přednáška Evy Hankové a
Lubora Hanky, dlouholetých vedoucích folklórního souboru Dyleň, o muzice, krojích a paní
Aleše Balounové.
Začátek ve 14 hodin.
24. 9. 2020 přednáška: Moderní pověsti (nejen) na Karlovarsku
Přednášející doc. Petr Janeček, zástupce ředitele Ústavu etnologie při Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, etnolog, folklorista a spisovatel odpoví na otázky, jaké podoby má dnešní
slovesný folklor a která novodobá lidová vyprávění nahradila tradiční pověsti a legendy
našich předků. Autor úspěšné knižní série „Černá sanitka“, která se dočkala televizního,
rozhlasového a divadelního zpracování, představí moderní folklor (nejen) na Karlovarsku.
Přiblíží především současné pověsti, fámy a hoaxy, ale také další žánry soudobé lidové
tradice - anekdoty a vtipy, nápisy na zdech a moderní internetový folklor.
Začátek v 17 hodin.
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NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připravená ke 150. výročí
existence muzea, přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u
Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími
založení lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, společenský a
kulturní život lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Expozice ve
druhém patře představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je
pak věnován dramatickému 20. století.
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací na dotykových
obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné
vyzkoušet vlastníma rukama.
Vstup 0 Kč.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

Muzeum Královská mincovna Jáchymov
VÝSTAVA
do 27. 9. 2020 Mýtus Atom
Panelová výstava přibližuje radioaktivitu v nejširším slova smyslu. Po staletí si horníci
nevěděli rady s rudou, kterou nazývali smolinec. Objevení nového prvku, nazvaného
Uranium, a jeho záření se stalo předmětem zájmu vědců, a tím i objevením radioaktivity.
Objev štěpení jádra v prosinci 1938 byl jednou z nejzávažnějších událostí v dějinách
přírodních věd. Mimořádnou úlohu v tom hrály Krušné Hory. Výchozí bod pro všechny další
aktivity představovala ložiska v Jáchymově.
DALŠÍ AKCE
19. 9. 2020 přednáška: Krušnohorský a slavkovský cín, jeho minerály, ložiska a horníci
Přednášející geolog Petr Rojík vysvětlí, proč pojmy „krušnohorský cín“ nebo „slavkovský cín“
budí dodnes ve světě respekt. Zdejší kraj je kolébkou poznání, kde, jak a proč vznikají ložiska
cínových rud. Cín lákal do regionu horník a ovlivňoval osudy lidí od středověku po
současnost. Cínová kroupa, dvojčatný srůst krystalů cínovce (kasiteritu), by mohla být
obrazovým symbolem Karlovarského kraje právě tak, jako se jím stalo Vřídlo.
Okouzlující mineralogie krušnohorských a slavkovských cínových ložisek a s nimi spojených
zdrojů wolframu, molybdenu, lithia, mědi a dalších kovů je pojmem od Japonska po Kanadu.
Čeština i světové jazyky převzaly ledacos z krušnohorského „cínařského názvosloví“. Autor
přednášky se pokusí nastínit, proč máme tolik vzácného cínu právě u nás, jak se cín
koncentroval do ložisek, kolik zásob ještě zůstává v zemi a jak cín míchá s mocenskými
kartami.
Začátek v 17 hodin.
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Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných
hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou
expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a
mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a
hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje,
nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při
jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového
lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti. Výstava
rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů od
hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.
Vstup 0 Kč.
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

Knihovna Muzea Karlovy Vary
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských
lázní.
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16
hodin. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz
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