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          Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček IX / 2022 

 

Muzeum Karlovy Vary 

VÝSTAVA 
1. 9. - 13. 9. 2022 Lidová píseň na Karlovarsku 
Výstava se koná v rámci 27. Karlovarského folklórního festivalu a představí lidové kroje a 
hudební nástroje používané v minulosti na Karlovarsku. Připomene výrazné osobnosti spjaté 
s lidovou písní, jakými byli např. lidový básník a písničkář Anton Günther či zakladatelka 
souboru Dyleň a folkloristka Aleša Balounová. 
Vernisáž 3. 9. ve 14 hodin. 
 
15. 9. - 30. 11. 2022 Porcelán - k 150. výročí Střední uměleckoprůmyslové školy keramické 
a sklářské Karlovy Vary 
Výstava k jubileu školy představuje porcelánové výrobky, které malovali studenti této školy. 
Expozici tvoří školní práce z 20. – 80. let 20. století, nejvíce zastoupené jsou pak práce z 20. 
až 40. let, tedy výrobky, které malovali němečtí studenti této školy. Jde o unikátní soubor, ve 
sbírkách jiných organizací se podobná sbírka prací německých studentů nenachází. Do sbírek 
muzea se předměty dostaly téměř jistě v době, ze které pocházejí. Největší část sbírky tvoří 
velké mělké jídelní talíře, dále vázy v různých velikostech a porcelánové krabičky s víčky, 
které se mohly používat například jako šperkovničky. K vidění je i několik hrnků, polévková 
terina a ukázky keramických obkladů. Expozici doplňují práce ze 60. – 80. let, z depozitáře 
školy.  
Vernisáž 14. 9. v 17 hodin. 
 
DALŠÍ AKCE 
3. 9. 2022 koncert: Lidová píseň na Karlovarsku 
V rámci folklorního odpoledne s vernisáží výstavy se představí Soubor písní a tanců Dyleň, 
Karlovy Vary, Lidová muzika folklorního souboru Stázka Teplá a Pěvecký sbor Umaruš, Teplá.  
Začátek ve 14 hodin. 
 
10. 9. 2022 literární odpoledne: Čtení egerlandských textů s hudebním programem  
Komponovaný pořad je připraven ve spolupráci se Spolkem Němců v Čechách, z. s. Richard 
Šulko bude číst v egerlandštině a němčině z knihy "Målabou: daham!" básně a příběhy. Smysl 
textu bude překládán do češtiny. V pořadu zazní egerlandské a krušnohorské lidové písně za 
doprovodu citery. 
Začátek v 15 hodin. 
 
24. 9. 2022 historická exkurze: Žlutický středověk - panská sídla, hradby, kostel 
Archeolog Jiří Klsák provede účastníky kolem zbytků tvrze Mazanec, městských hradeb, 
pozůstatků původního městského hradu, součástí historické exkurze bude prohlídka kostela 
sv. Petra a Pavla a výstup na hrad Nevděk. Průvodce též přiblíží historii města v kontextu 
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pravěkého osídlení v okolí Vladaře. Trasa bude přibližně pětikilometrová, konec vycházky 
kolem 17. hodiny. 
Sraz účastníků je před hospodářským dvorem zámku ve Žluticích (50.0935522N, 
13.1605542E), na místo je třeba se dopravit individuálně. 
Začátek ve 14 hodin. 
 
29. 9. 2022 přednáška: Gabon 
Přednáška Ivany a Lukáše Vejříkových o zemi málo poskvrněné turismem. Gabon, který 
nepatří mezi země s all inclusive zájezdy a je často nazývaný posledním rájem na zemi, se 
nachází v rovníkové Africe na západním pobřeží. Manželé Vejříkovi spolu procestovali řadu 
zemí, a to jak pracovně za biologickým výzkumem, tak čistě dobrodružně. Jejich oblíbenou 
fotografickou disciplínou je Wildlife, a tak jsou jejich přednášky plné fotek, videí a vyprávění 
o zvířecích obyvatelích tamních končin. 
Začátek v 17 hodin.  
 
STÁLÁ EXPOZICE  
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připravená ke 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.  
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 

DALŠÍ AKCE 
 
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.  
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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. 
Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz 
Otevřeno út-ne 9-17 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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