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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček V / 2019
Muzeum Karlovy Vary
VÝSTAVY
3. 5. - 16. 6. 2019 Poohří za časů lovců a sběračů
Výstava seznamuje veřejnost s opomíjeným světem paleolitických a mezolitických lovců a
sběračů. Prudce se rozvíjející oblast archeologického zájmu v posledních letech má řadu
nových poznatků a objevů, které jsou zde prezentovány expoziční formou. Z
nejvýznamnějších lokalit výstava představuje například Karlovy Vary - Tašovice nebo okolí
přehrady Skalka na Chebsku.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem Cheb, ÚOP NPÚ v Lokti a s předním
odborníkem na štípanou kamennou industrii Mgr. Janem Eignerem z Národního muzea v
Praze.
Vernisáž 2. května v 17 hodin.
DALŠÍ AKCE
9. 5. 2019 akce: Noc literatury
koná se na dvoře ředitelství Muzea Karlovy Vary, Jelení skok 30
V rámci celorepublikové akce budou z knihy Expedice švédské autorky jménem Bea Uusma
číst herečka Hana Franková a herečka Divadla Dagmar a redaktorka zpravodajství Českého
rozhlasu v Karlových Varech Ivana Sedláčková.
V případě nepřízně počasí se čtení uskuteční v atriu ředitelství.
Čtení se odehraje od 18 do 21 hodin.
17. 5. 2019 akce: Muzejní noc
Návštěvníci se při prohlídce stálé expozice muzea setkají s dobovými osobnostmi, které se s
nimi podělí o zajímavosti z Karlových Var i z regionu. Budou mezi nimi například středověký
lovec, dáma z kolonády 19. století, architekt zlaté éry Karlových Varů a přijde snad i Jakub
Maria Alfred Daublebský ze Sternecku, vyhlášený karlovarský botanik a entomolog.
Muzejní noc nabídne rovněž drobné úkoly pro děti i dospělé, bude možné vyzkoušet si i tzv.
„Muzejní výzvu“. Komu se podaří nalézt všechny vystavené exponáty důmyslně schované v
koláži? Pro nejúspěšnější jsou přichystány zajímavé odměny. Program hudebně doplní
Jindřich Tolar a spol.
Začátek v 19.30, konec ve 24 hodin.
25. 5. 2019 přírodovědná exkurze: Do džungle v údolí Plesné
Přírodovědná vycházka provede účastníky pod vedením přírodovědců Jana Matějů z Muzea
Karlovy Vary a Jiřího Brabce z Muzea Cheb zarostlým údolím říčky Plesná s poznáváním
místní květeny a zvířeny. Trasa povede z Milhostova přes rašeliniště údolí Plesné, kolem
rybníku na přítoku od bývalé osady Bor, bývalý Mostek a rybníčky v okolí a dále dle nálady a
zájmu. Zpět pak po silnici z Mostku do Milhostova. Základní trasa měří přibližně 7 km, vede
ale neprůchodným terénem zarostlou nivou, bažinami, rašeliništi a ostřicovými porosty.
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Neboť zašpinění a zamokření je jisté, je nutností odpovídající vybavení - obuv do mokřadů
(holínky nebo průtočná obuv) a oblečení do terénu (dlouhé kalhoty).
Sraz účastníků je v 10:10 na vlakové zastávce Třebeň.
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 út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz

Muzeum Královská mincovna Jáchymov
VÝSTAVY
2. 5. - 31. 5. Proměny Karlovarského kraje za posledních 100 let
Panelová výstava přibližuje prostřednictvím obrázků z fotografické soutěže konkrétní místa
Karlovarského kraje na historických a současných fotografiích, kdy se autoři jednotlivá místa
a objekty snažili vyfotit z téhož místa.
DALŠÍ AKCE
18. 5. 2019 akce: Muzejní noc
Tradiční akce nabízí prohlídku stále expozice muzea v netradičním večerním čase.
Návštěvníci mohou obdivovat jedinečnou sbírku Jáchymovských minerálů a mincí, zhlédnout
nové exponáty v expozici věnované latinské knihovně i výstavku dobových fotografií v
muzejní kavárně.
Začátek v 18, konec ve 22 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
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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.
Vstupné 100 Kč, snížené 60 Kč.
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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