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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček IX / 2019
Muzeum Karlovy Vary
VÝSTAVY
11. 9. - 1. 12. 2019 výstava: Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje
Výstava představuje sopky z různých, i méně známých úhlů pohledů. V obecné rovině
seznamuje s tím, kde a za jakých podmínek sopky vznikají, jakých podob mohou nabývat i s
tím, že sopečnými produkty nemusí být jen popel a láva.
Návštěvníci se seznámí s vybranými sopkami z Karlovarského kraje. Mimo asi nejznámější
Komorní hůrky to jsou například Krásný vrch, Podhora nebo Pustý zámek. Celkem tato část
výstavy přibližuje jedenáct zajímavých lokalit z regionu - jejich stavbu, stáří, způsob vzniku a
je možné si prohlédnout i osahat autentické velkoformátové vzorky hornin z představených
lokalit.
Zájemce potěší zbrusu nové animace sopečné činnosti Šemnické skály nebo Komorní hůrky,
které budou formou filmové smyčky přehrávány na monitoru. Pro děti, ale i pro dospělé jsou
instalovány interaktivní prvky – např. model sopky, „zvonkohra“ ze znělcových desek nebo
hledání otisků listů a minerálů v laharových uloženinách. Malí návštěvníci si mohou
vyzkoušet své znalosti prostřednictvím pracovních listů dvou úrovní obtížnosti – pro 1. a 2.
stupeň ZŠ.
Vernisáž 11. září v 17 hodin.
DALŠÍ AKCE
14. 9. 2019 přírodovědná exkurze: Za rybím tajemstvím řeky Ohře
Přírodovědci Jan Matějů z karlovarského muzea a Miloš Holub z Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR, CHKO Slavkovský les budou průvodci při vycházce kolem řeky Ohře, stěžejní vodní
páteře Karlovarského kraje. Vedle povídání o rybách a další vodní fauně a malé výstavě
našich druhů ryb na břehu řeky představí i nově vydanou publikaci „Ryby a mihule
Karlovarského kraje“, která bude pro návštěvníky dostupná.
Trasa povede z místa srazu pod hradem Cheb kolem řeky Ohře k přehradě Skalka a zpět.
Nejvýše tříkilometrová trasa je nenáročná a vhodná i pro kočárky a osoby se sníženou
mobilitou. Lépe je vzít si obuv do vlhka, nejlépe holínky, a oblečení do terénu.
Sraz je ve 14 hodin u řeky Ohře pod hradem Cheb poblíž kryté lávky.
21. 9. 2019 přírodovědná exkurze: Málo známá stará Pražská silnice v Karlových Varech
Archeolog karlovarského muzea Jiří Klsák provede účastníky z města lesními cestami po
zachovaných terénních stopách středověkých i pozdějších komunikací na Prahu, které
předcházely stavbě tzv. Kunststrasse ze začátku 19. století, dodnes obdivované příjezdové
silnici z Hůrek do centra Karlových Varů. Dozvíte se o historii a zvláštnostech zdejšího území.
Vycházka je dlouhá přibližně 4 kilometry, má náročnější převýšení.
Sraz je ve 14 hodin v Karlových Varech u autobusové zastávky Na Vyhlídce (50°13‘24“N,
12°53‘21“E), předpokládaný konec je kolem 16.30 hodin.
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NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připravená k 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 100 Kč, snížené 60 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
28. 9. 2019 přednáška: Ktésifón, zaniklé město Perské říše
Ing. Michael Balík, expert Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a předseda České společnosti pro odvlhčování staveb přiblíží rekonstrukci
nejvyšší cihelné klenby na světě.
Jedinou stojící stavbou na místě Ktésifonu, na břehu Tigridu v bývalé Mezopotámii, je torzo
paláce Tág i kisrá. Ktésifón bylo významné starověké město Parthské a Sasanovské říše.
Návrh na rekonstrukci nejvyšší cihelné klenby světa zpracoval autor přednášky ve spolupráci
se statiky a obnovu realizovala fy. AVERS. Metodika obnovy a ochrany respektovala
významné hodnoty historických konstrukcí a byla provázena řadou průzkumů. Vše se
podařilo a stavba je realizována.
Začátek v 17 hodin.
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 100 Kč, snížené 60 Kč.
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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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