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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček IX / 2018
Muzeum Karlovy Vary
prodlouženo do 2. 9. výstava: Alfons Mucha / Jarmila Mucha Plocková – Kontinuita &
řemeslo
Jedinečná výstava vzdává hold uměleckému řemeslu, a to v návaznosti na dílo Alfonse
Muchy v díle jeho vnučky Jarmily Mucha Plockové. Vzácné dědictví představuje rodovou i
řemeslnou kontinuitu od plakátů a návrhů světoznámého umělce po autorskou tvorbu jeho
pokračovatelky. Expozice nabízí originální šperky podle nezrealizovaných návrhů Alfonse
Muchy a také vlastní tvorbu šperkařskou, sochařskou, sklářskou i textilní Jarmily Muchy
Plockové. Všechna umělecká díla jsou výsledkem mnoha uměleckých řemesel, kterým
výstava vzdává hold. Exponáty doplňují rovněž dobové fotografie, texty a fotografie shrnující
historii relevantních uměleckých řemesel a dokumentující výrobní postup od skici po hotový
výrobek.
Výstava je pro velký zájem prodloužena o tři týdny.
19. 9. - 2. 12. 2018 výstava: Události roku 1968 v Karlových Varech
Výstava připravená k 50. výročí okupace Československa představí konec šedesátých let
minulého století v Karlových Varech, srpnovou invazi a počátky normalizace v Karlových
Varech. Výstava provede návštěvníky dobou plnou nadějí přes násilný zvrat až po návrat ke
stalinským pořádkům počátku sedmdesátých let. Události přiblíží řada fotografií, dobové
noviny a časopisy, různé exponáty z roku 1968 a chybět nebude ani vyšetřovna s dobovým
nábytkem.
Vernisáž 19. 9. v 17 hodin.
27. 9. 2018 přednáška: Rok 1968 v Karlových Varech
Historik muzea Jan Nedvěd seznámí návštěvníky se situací v šedesátých letech v západním
československém pohraničí, s podmínkami, v kterých uzrávalo reformní přesvědčení členů
KSČ i veřejnosti. Poukáže na vývoj od lednového tání, přes přelomovou okresní stranickou
konferenci, a také se pozastaví nad aspekty jara a léta v lázeňském městě a v regionu. Ukáže
na tlaky sovětských a východoněmeckých komunistických představitelů i na snahy sovětské
KGB o destabilizaci poměrů. Věnovat se bude srpnové invazi, stabilizaci poměrů konce roku
1968 a také počátkům normalizace.
Začátek v 17 hodin.
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Historie a příroda Karlovarska – zcela nová, multimediální podoba stálé expozice připravená
k 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
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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, 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
7. 9. 2018 přírodovědná exkurse: Netopýří (nejen) noc v mincovně
Akce se uskuteční v rámci mezinárodní noci pro netopýry a návštěvníci se seznámí s málo
známým životem netopýrů. V letošním roce však nepůjde jen o netopýry, průvodci přiblíží
rovněž další drobné savce – bělozubky, rejsky, myšice, norníky, hraboše a jinou „havěť“.
Součástí akce budou i soutěže pro děti, kvíz pro dospělé a spatřit bude možné i některé
„oprášené“ exponáty z muzejních depozitářů. Na závěr bude možné prohlédnout si i živé
hmyzožravce, hlodavce a netopýry.
Dětští návštěvníci mají volný vstup.
Začátek v 19 hodin.
29. 9. 2018 přednáška: Letci RAF Karlovarska
Přednášející PhDr. Daniel Švec ze Společenstva letecké historie Čeští RAFáci se zaměří na
letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům jejich země. Časová linie
začíná událostmi let 1938 a 1939, Mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa,
a končí poúnorovými událostmi roku 1948. V přednášce vyzdvihne osudy nejen stíhačů,
pilotů bombardérů, střelců, navigátorů, radiotelegrafistů, ale i pozemního personálu, bez
něhož by letouny nevzlétly.
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 9-17 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, snížené 15 Kč.
Adresa: Velké náměstí 1, 364 52 Žlutice, tel. 739 204 982, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz
Otevřeno st-ne 9-12, 13-17 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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