M u z e u m K a r lo v y V a ry, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e
K a r l o v a r s ké h o k r a j e
P o d Je l e n í m s ko ke m 3 9 3 / 3 0 , 3 6 0 0 1 K a r l o v y V a r y

Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček IV / 2019
Muzeum Karlovy Vary
VÝSTAVY
do 28. 4. 2019 Pat & Mat
Interaktivní výstava provádí návštěvníky světem dvou pověstně nešikovných kutilů známých
také jako PAT a MAT, pro které není žádná komplikace překážkou a své kutění si umí patřičně
užít. Zájemci se mohou těšit na animační dílnu s PRAXINOSKOPEM, originální scény a loutky z
oblíbeného večerníčku, či na hernu a fotokoutek „na návštěvě u Pata a Mata“. Seznámí se s
historií natáčení večerníčkového seriálu i s dějinami animace jako takové.
Malé děti určitě zaujmou molitanové kostky, ze kterých budou moci skládat veselé obrázky s
Patem a Matem, starší děti budou moci zúročit své nabyté znalosti z výstavy při luštění
křížovky. Všichni dohromady ale určitě ocení možnost navštívit komorní kino, které bude pro
návštěvníky výstavy promítat film PAT a MAT i film o tom, jak se takový film natáčí.
DALŠÍ AKCE
11. 4. 2019 přednáška: Devítkové roky v Karlových Varech
Historik muzea Lukáš Svoboda přiblíží v přednášce významné události a data pro město,
jejich letopočet končí číslicí 9. Zmíní pravděpodobné založení Karlových Varů 1349, slavné
návštěvníky, poslední velký požár města v roce 1759, výbuch Vřídla 1809, otevření Vřídelní
kolonády 1879 a další události, jejichž výčet je omezen počátkem II. světové války.
Začátek v 17 hodin.
13. 4. 2019 akce: Velikonoční jarmark
Tradiční jarmark nabídne zájemcům ukázky tradičních velikonočních řemesel, která si každý
může sám vyzkoušet. Součástí bude i prodejní výstava výrobků, jejichž tématika souvisí s
Velikonocemi.
Jarmark se koná od 13.00 do 16.30 hodin.
19. 4. 2019 akce: Muzeum otvírá brány
Muzeum si připomíná dvouleté výročí otevření nové stálé expozice, kterému předcházela též
rekonstrukce muzea. V loňském roce byla rekonstrukce muzea a vybudování nové stálé
expozice oceněna v národní soutěži Gloria Musaealis prvním místem v kategorii Muzejní
počin roku 2017.
Datum znovuotevření muzea připadá tento rok na Velký pátek, kdy se podle pověstí otevírají
poklady. Proto muzeum otevírá své brány a zve všechny zájemce k prohlídce.
Vstup zdarma od 10 do 17 hodin.
25. 4. 2019 křest knihy: Prožij osudy 20. století
Originální skládací komiks přibližuje osudové okamžiky, jimiž procházeli obyvatelé zdejšího
kraje v průběhu minulého století. Staleté soužití Němců, Čechů a Židů ukončilo období
nacistické nadvlády v letech 1938 – 1945 a události poválečné. Původní elektronická
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komiksová verze byla vytvořena pro dotykovou obrazovku, která je v expozici Muzea Karlovy
Vary. Osudy fiktivních postav příběhu jsou poskládané ze střípků skutečných příběhů. Čtenář
se může pokusit vžít do osudových dilemat tehdejších aktérů a rozhodnout se, jak by se v
dramatických dějinných situacích zachoval sám. Zároveň může komiks posloužit i pro
názornější edukativní činnost a pro snazší pochopení složitých dějinných zvratů 20. století.
Příběhy napsal Jan Nedvěd a ilustrovala Markéta Křečková. Komiks vydává Muzeum Karlovy
Vary, p. o. Karlovarského kraje za finanční podpory Karlovarského kraje.
Začátek v 17 hodin.
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.
Vstupné 100 Kč, snížené 60 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
27. 4. 2019 přednáška: Těžba uranové rudy v Československu a východním Německu
Přednášející Klára Pinerová z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží období těžby
uranové rudy na obou stranách Krušných hor. Již během druhé světové války si začali
představitelé Sovětského svazu uvědomovat důležitost uranové rudy pro jaderný výzkum.
Jedním z jeho nejvýznamnějších problémů byl nedostatek nalezišť uranové rudy na jeho
území, a proto se během války horečnatě pracovalo na studiích a analýzách zpravodajských
služeb o velikosti a významu zdrojů přírodního uranu v různých oblastech i mimo jeho území.
Mezi zeměmi s výskytem uranu nechybělo ani Československo a Německo, kde se
vyskytovala ložiska této strategické suroviny. Přednášející osvětlí, jakými způsoby byly
pracovní síly v regionech okolí měst Jáchymova, Johanngeorgenstadtu a Sneebergu získávány
a vysvětlí důvody, proč obě země přistoupily ke zcela jiné strategii. Zatímco v Československu
kromě civilních pracovníků v dolech pracovali i vězni, v NDR pracovali výhradně civilní
pracovníci.
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
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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 tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů od
hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.
Vstupné 100 Kč, snížené 60 Kč.
Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno st-ne 10-17 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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