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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček XI / 2019
Muzeum Karlovy Vary
VÝSTAVY
do 1. 12. 2019 výstava: Hory oheň plivající aneb sopky našeho kraje
Výstava připravená ve spolupráci s Českou geologickou službou 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.
DALŠÍ AKCE
13. - 17. 11. 2019 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
13. 11. 2019 přednáška: Michael Kocáb
Michael Kocáb, jeden z předních aktérů listopadových událostí 1989, ale též
předlistopadových a polistopadových, se bude v přednášce věnovat vývoji v Československu
v pozdní normalizaci, listopadovým událostem před třiceti lety a polistopadovému vývoji v
České republice. Po přednášce následuje beseda.
Začátek v 17 hodin.
16. 11. 2019 diskuse: Listopadové události 1989
Diskuzní panel bude mít tři tematické okruhy - pozdní normalizace, události v listopadu 1989
a přelomu let 1989-1990 a polistopadový vývoj demokratických poměrů k dnešní postdemokracii. Diskutujícími budou Jiří Kotek, jeden z hlavních aktérů Listopadu 1989 v
Karlových Varech a spoluzakladatel Občanského fóra, Petr Cais, archivář, historik a tehdejší
studentský účastník událostí, Lev Havlíček, člen tehdejší nezávislé iniciativy Hnutí za
občanskou svobodu a aktivní účastník událostí a Jindřich Čermák, politolog a vedoucí
Eurocentra Karlovy Vary. Moderátorem diskuse bude historik muzea Jan Nedvěd.
Začátek v 15 hodin.
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17. 11. 2019 promítání: filmy z projektu Příběhy bezpráví
Třídenní program uzavře promítání filmů Příběhy bezpráví z projektu společnosti Člověk v
tísni uskutečňovaném ve spolupráci s Českou televizí. Zájemci mohou zhlédnout snímky
režiséra Karla Strachoty “1989: Z deníku Ivany A.” a „České děti” a snímek Radka Berana
„Normalizační loutka”. Více k filmům na www.jsns.cz.
Začátek v 13.30 hodin.
28. 11. 2019 přednáška: Biologické hodiny a světlo v lidském životě
Jakou roli hraje světlo ve fungování lidského organismu? Prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc.,
fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky a zakládající
členka Učené společnosti České republiky se v přednášce bude zybývat působením světla na
naše vnitřní biologické hodiny a vlivem světla na lidské zdraví.
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.
Vstup 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
9. 11. 2019 přednáška: Čechoslováci v gulagu
Historik Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží projekt tohoto ústavu
Čechoslováci v gulagu. Projekt se zabývá osudy českých krajanů a občanů Československa,
kteří se z různých důvodů dostali na území Sovětského svazu, aby byli v době stalinských
represí na základě vymyšleného obvinění popraveni, nebo skončili v nápravně pracovních
táborech Gulagu. Díky zpřístupněným ukrajinských a částečně i ruských bezpečnostních
archivů je dnes možné tragické osudy našich spoluobčanů v Sovětském svazu nejen
zrekonstruovat, ale především poprvé po dlouhých desetiletích připomenout tuzemské
veřejnosti.
Ke stému výročí bolševické revoluce v Rusku v roce 2017 připravila Česká televize ve
spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů třídílný dokumentární cyklus
Čechoslováci v Gulagu. Ve stejném roce vznikl i první díl stejnojmenné knihy podrobně
mapující jednotlivé osudy. Ohlas veřejnosti byl značný, v roce 2018 proto vyšel druhý díl,
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letos na podzim se připravuje vydání třetího dílu. Publikaci přednášející a její spoluautor
rovněž představí.
Začátek v 17 hodin.
30. 11. 2019 prezentace knihy: Christopher Boyd Bown - Singing the Gospel
Představení českého vydání knihy amerického autora Christophera Boyda Browna „Zpívání
evangelia: Luterské písně a úspěch reformace“ (v originále „Singing the Gospel“) se uskuteční
za přítomnosti autora. Téma knihy přibližuje její podtitul „jak se duchovní hudba v Údolí sv.
Jáchyma dostala z kostelů a škol na ulici, do měšťanských domů a hornických dolů“. Kniha
vychází v jubilejním roce 515. výročí narození Johanna Mathesia.
Prezentaci knihy pořádá Sborový dům Českobratrské církve evangelické v Jáchymově,
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Lutherova společnost a Muzeum
Karlovy Vary.
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.
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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