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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček XI / 2017
Muzeum Karlovy Vary
13. 9. - 12. 11. 2017 výstava: Vlastimil Květenský - Já jsem se nevymyslel
Výstavní výběr z tvorby výtvarníka Vlastimila Květenského představí dílo mimořádného
představitele nového pojetí v oboru keramické plastiky jakožto sochařského projevu. V
umění karlovarského regionu zanechal tento výtvarník neopominutelnou stopu, veřejný
prostor města obohatil řadou monumentálních děl. Jako jeden z mála umělců působících v
Karlových Varech neopominutelným způsobem vřadil svoje tvůrčí výsledků do evropského
kontextu keramického umění druhé poloviny 20. století.
29. 11. 2017 – 7. 1. 2018 výstava: Betlémy a obyčeje
Výstava přiblíží krajové zvyky, pranostiky a pověry na Karlovarsku v době od počátku
adventu, během svátků vánočních, na Silvestra a Nový rok až do Tří králů. Představí historii
betlémů a typických hraček z Krušnohoří, k vidění budou historické betlémy ze sbírky muzea
- skříňkové z oblasti Krušných hor i stavěné, například karlovarský betlém řezbáře Jiřího
Laina.
Během trvání výstavy se uskuteční řada doprovodných akcí zejména pro děti.
Vernisáž 29. 11. v 17 hodin.
2. 11. 2017 Muzejní akademie – přednáška: Historie archeologického bádání na
Karlovarsku a archeologie v Muzeu Karlovy Vary
Archeolog muzea Bc. Jan Tajer přiblíží v přednášce vývoj archeologického bádání na území
Karlovarského kraje od dob J. W. Goetha až po současnost. V krátkosti představí
nejzajímavější osobnosti a badatele.
Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové stálé expozice, které
tematicky navazují na danou přednášku.
Začátek v 17 hodin.
9. 11. 2017 přednáška: Velká říjnová socialistická revoluce po sto letech
V přednášce ke stoletému výročí bolševického převratu v Rusku roku 1917 představí historik
muzea Mgr. Jan Nedvěd událost, jež přinesla východní Evropě totalitní společenské a státní
uspořádání známé jako komunismus. Přednášející se zaměří na nepravdy, mýty a ideologická
překroucení související s převratem a etablováním sovětské moci, ale také na mezinárodní,
politické, ekonomické, společenské, kulturní a další dopady na Rusko a Evropu.
Začátek v 17 hodin.
12. 11. 2017 komentovaná prohlídka: Vlastimil Květenský
Výstavou karlovarského umělce provede v poslední den konání výstavy její autorka Božena
Vachudová, která dílo Vlastimila Květenského přiblíží zasvěceným výkladem.
Začátek v 15 hodin.
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16. 11. 2017 Muzejní akademie – přednáška: Přírodovědné sbírky muzea, přírodovědci a
přírodovědné spolky v Karlových Varech a okolí
Přírodovědec muzea RNDr. Jan Matějů, Ph. D. osvětlí, co mají společného G. Agricola, J. W.
Goette, Kašpar M. hrabě Šternberg, G. C. Laube, J. Hloušek a mnoho dalších. V přednášce
představí střípky ze slavné historie přírodovědného bádání ve zdejším regionu a také
zajímavosti z přírodovědných sbírek muzea.
Součástí Muzejní akademie jsou komentované prohlídky nové stálé expozice, které
tematicky navazují na danou přednášku.
Začátek v 17 hodin.
30. 11. 2017 přednáška: Baroko na Karlovarsku
V přednášce u příležitosti letošního Roku českého baroka historik architektury Mgr. Lubomír
Zeman přiblíží množství památek z doby baroka v Karlovarském kraji, které představují
doslova skvosty a poklady z hlediska českých zemí, ale i Evropy. Zaměří se na nejvýznamnější
stavby a místa, poukáže ale také na tvůrce, umělce i jejich mecenáše, kteří dnes již neprávem
upadli do zapomnění a bez jejichž erudice by ale tato díla nikdy nevznikla.
Přednáška se koná ve spolupráci s Karlovarským krajem.
Začátek v 17 hodin.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba stálé expozice připravená
ke 150. výročí existence muzea přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta
začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení lázní a vývoj
lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému a kulturnímu
životu lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Druhé patro
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 věnován
dramatickému 20. století. Exponáty jsou doplněny mnohými multimediálními prvky. Koho
nezaujmou doplňující projekce, nahrávky, prezentace na dotykových obrazovkách či kvízy,
může si vyzkoušet nejrůznější exponáty vlastníma rukama, nebo se alespoň pokochat
odlehčeným pojetím dějin na obrázcích Dalibora Nesnídala.
Vstup 100 Kč.
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz,
Otevřeno st-ne 10-17 hodin, www.kvmuz.cz

Muzeum Královská mincovna Jáchymov
14. 10. - 15. 11. 207 výstava: Reformace v českých zemích
Česko-německá výstava přiblížuje na panelech dějiny reformace v křesťanské církvi, jejímž
cílem byly nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí. V průběhu
reformace se vytvořily protestantské církve. Jáchymov byl jedním z center luteránství v
Čechách. Výstavu tvoří deset témat od Jana Husa přes evangelické proudy v Čechách, Jana
Husa a Martina Luthera až po protestantismus v dnešní době.
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Projekt putovní výstavy podporují Českobratrská církev evangelická, Nadační fond Věry
Třebické Řivnáčové, Die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien, Deutsches
Kulturforum östliches Europa a Evangelische Kirche im Rheinland.
25. 11. 2017 přednáška: Jáchymovské doly na historických výkresech
Speleolog Norbert Weber ze Spolku přátel dolu sv. Mauritius představí nejzajímavější z
unikátních historických materiálů, které se týkají jáchymovských dolů. Z druhé poloviny 19. a
počátku 20. století je dochováno množství technických výkresů dokumentujících stav
jáchymovských dolů v tomto období. Jedná se o plány dnes již neexistujících staveb, zejména
šachetních budov, těžních věží, úpraven a jejich vybavení.
Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového
významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.
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 80 Kč, děti a senioři 50 Kč, pro školy 30 Kč.
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno st-ne 9-12, 13-17 hodin, www.kvmuz.cz

Muzeum Žlutice
Stálá expozice: Dějiny Žluticka a hrdelní právo v minulosti - dějiny města a okolí
dokumentované archeologickými nálezy, listinami a renesančním Žlutickým kancionálem.
Velkoplošný model bitvy na vrchu Vladaři. Původní věznice s hrdelním právem útrpným.
Historické sklepení muzea a lapidárium.
Vstup 30 Kč, děti 15 Kč.
Adresa: Velké náměstí 1, 364 52 Žlutice, tel. 739 204 982, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz
do května 2018 zavřeno, www.kvmuz.cz
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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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