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Úvod

Činnost galerie v průběhu roku 2009 výrazně ovlivnila úsporná 
opatření na úrovni Karlovarského kraje, která se promítla do 
příjmů galerie celkovým snížením jejich nominální hodnoty o 
částku 1,165 tisíc Kč. 

redukce dramaturgického plánu, kterou si tato opatření při 
požadavku zachování vyrovnaného hospodaření vyžádala, 
se dotkla především nevýstavních projektů galerie, a to jak v 
oblasti přednášek a besed, tak větších koncertů, zejména v 
kostele sv. Kláry, kde se bohužel nemohl uspořádat ani obvyklý 
každoroční vánoční koncert.

Přes toto jisté zúžení programového profilu se však většinu pů-
vodně plánovaných záměrů uskutečnit podařilo, a to přede-
vším v oblasti výstav a péče o sbírkový fond a jeho prezentaci. 

vedle  tradičních programových celků galerie v roce 2009 
obrátila pozornost i k alternativní a experimentální umělecké 
scéně a v průběhu měsíce června uskutečnila 1. ročník projek-
tu  zaměřeného na street art – umění ulice a jeho nejznámější 
odnož – umění graffiti, který se setkal s velkým ohlasem zejmé-
na u mládeže. 

v oblasti velké údržby a investic, která se většinou týká přede-
vším péče galerie o dva velké památkové objekty, kostel sv. 
Kláry a radniční palác, byla v roce 2009 dokončena a předá-
na rozsáhlá stavební akce opravy krovů, střechy a schodiště 
administrativní budovy při radničním paláci. oprava otevřela 
cestu k využitích půdních prostorů tohoto objektu pro účely 
péče o umělecké sbírky galerie.
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ODbOrNá ČINNOST

VÝSTAVY A EXPOZICE  
STálé EXPOZICE

ČESké mODErNí uměNí (mAlířSTVí, SOChAřSTVí)
radniční palác 1. patro

GOTICké SOChAřSTVí Z úZEmí bÝVAléhO hISTOrICkéhO ChEbSkA / EVrOPSké mAlířSTVí 
XVII. A XVIII. STOlETí.
Kostel sv. Kláry
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VÝSTAVY V  rOCE 2009

JOSEF krEmláČEk / IluSTrACE 
výstava přesahující z roku 2008 představila výbor z ilustrační tvorby aka-
demického malíře Josefa Kremláčka, autora výtvarných doprovodů 
početné řady knih  s pohádkovou tematikou z nejrůznějších světových 
končin.  
Kurátor výstavy: Jiří Gordon
kabinet kresby a grafiky, do 25. ledna 2009    

FrANTA úPrkA (1868 - 1929) / SOChAřSkÝ ObrAZ DOmOVA
Souborná výstava sochařského díla  neprávem opomíjeného umělce, 
sochaře Franty Úprky (1868 - 1929), člena Sdružení výtvarných umělců 
moravských a představitele realistického, k folklórním tradicím oriento-
vaného  sochařství přelomu 19. a 20. století, doprovázená vybranými 
obrazy jeho bratra, malíře Joži Úprky (1861 - 1940).  výstava byla uspořá-
dána ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v hodoníně a Českým 
muzeem výtvarného umění v Praze.
Kurátor výstavy: Jiří Gordon 
Výstavní sály 2. patro, do 8. února 2009  

SImONA rYbákOVá / kOSTÝmY
výstava kostýmní a textilní výtvarnice, interiérové designérky a grafičky, 
spolupracující  se scénickými výtvarníky Šimonem Cabanem a Dani-
elem Dvořákem (národní divadlo Praha, Státní opera Praha). Její do-
ménou je především stylizovaný historický kostým pro operu a muzikál, 
navrhuje však i „civilní“ kostýmy pro televizi a film. v roce 1999 získala 
hlavní cenu, Zlatou trigu, na mezinárodní výstavě scénografie Pražské 
Quadriennale. výstava návštěvníky galerie seznámila  s interakcí mezi 
výtvarným uměním, divadlem, filmem, fotografií, hudbou, literaturou, 
módou či designem. 
Kurátor výstavy: anna Sochorová
kabinet kresby a grafiky, 5. února - 22. března 2009
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ANDrEAS FEININGEr FOTOGrAFIE - řEČ ZrAku / FOTOGrAFIE DIE 
SPrAChE DES SEhENS 
výstava  autorských fotografií jednoho z nejvýznamnějších světových 
fotografů, andrease Feiningera (1906 - 1999), představila  na pozadí 
osmdesáti originálních snímků průřez celým tematickým rozsahem jeho 
fotografického díla od konce dvacátých do počátku šedesátých let 
minulého století. těžištěm celé kolekce byly  snímky z uSa. výstava byla 
uspořádána ve spolupráci s německým partnerem,  galerií buchsteiner 
art management v tübingen.
Kurátor výstavy: Jiří vykoukal
Výstavní sály 2. patro, 12. února  - 12. dubna 2009

mEEr DEr mÖGlIChkEITEN /lENkA VIlhElmOVá + VlADImír PřIbYl/
autorská výstava dvou významných českých umělců, uspořádaná v rám-
ci 5. ročníku Dnů české kultury v  galerii moderního umění ve Freiburgu im 
breisgau - Staufen. 
Kurátor výstavy: Jiří vykoukal
haus der modernen kunst Freiburg im breisgau - Staufen, 8. května - 28. června 2009
 

VÝSTAVA  DěTSké krESbY „ ŠATY DělAJ ČlOVěkA - ČlOVěk Dělá ŠATY“
Každoročně připravovaná výstava dětského výtvarného projevu 	
s doprovodnými programy 
a soutěží o nejlepší práce 
byla v  roce 2009 inspiro-
vaná předchozí výstavou 
kostýmní návrhářky Simo-
ny rybákové.
Kurátor výstavy: veronika 
lochmanová
kabinet kresby a grafiky,  
21. května - 28. června 2009
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ANSElmE bOIX-VIVES (1899 - 1969) A PIETrO 
GhIZZArDI (1906 - 1986) / ImAGINárNí DIAlOG
Společná výstava dvou z nejvýznamnějších 
představitelů evropského  art brut, francouz-
ského malíře anselma boix-vives (1899-1969) a 
Pietra Ghizzardiho (1906-1986), malíře činného 

v itálii. výstava byla 
pořádána převážně 
ze soukromých sbí-
rek a navazovala na 
předchozí tradici pre-
zentace mimořád-
ných zjevů tzv. umění 
v surovém stavu, jako byly výstavy Paní anna 
Zemánková, anselmo legnani, Zbyněk Seme-
rák, natalie Schmidtová nebo art brut v českých 	
zemích. 
Kurátor výstavy: anna Sochorová
Výstavní sály 2. patro, 23. dubna - 5. července 2009

mArIE FIlIPPOVOVá / mENŠí FOrmáTY + INSTAlACE
Pro výstavu v Galerii výtvarného umění v Chebu vybrala marie Filippovo-
vá, významná představitelka moravské výtvarné scény, kresby menších 
formátů z poslední doby. většina z nich nebyla dosud vystavována. Já-
dro souboru tvořil dosud neuzavřený cyklus Zimní dny, který začala kreslit 
v zimě 2008/2009. Kolekci akvarelových kreseb doprovázela instalace s 
názvem Stoa, v které kresby, stočené do válce, autorka umístila volně 
do prostoru jako sloupy. 
Kurátor výstavy: Jiří Gordon 
kabinet kresby a grafiky, 9. července 2009 - 13. září 2009
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ZAmlČENá mODErNA / IluZE A SNY – STřEDOEVrOPSké uměNí 1880 - 1930 
ZE SbírkY PATrIkA ŠImONA
výstava byla volně uspořádána  v rámci Festivalu uprostřed evropy jako 
společný projekt galerie a Kunstmuseum bayreuth, kde bude její repríza 
slavnostně zahájena 21. února 2010. Záměrem výstavy byl pokus o hlubší 
sondu do vztahů mezi německým a českým uměním na půdě Čech v 
období od konce 19. století do 30. let století 20. s cílem zmapovat me-
zery v historii diskontinuitního vývoje umění, spjatého jak se sledováním 
významných osobností moderny a avantgardy, tak solitérních projevů 
rozmanité stylové i obsahové povahy.  výstavu doprovázelo vydání ob-
sáhlé publikace s bohatým obrazovým doprovodem, na kterém se po-
dílelo známé pražské nakladatelství arbor vitae. 
Kurátor výstavy: Jiří vykoukal
Výstavní sály 2. patro, 30. července - 18. října 2009

mIChAl PěChOuČEk – VEČErkA / TImE FOr bED
(jako host	Ondřej roubík)
Jeden z našich nejvýraznějších současných výtvarných umělců, držitel 
ceny Jindřicha Chalupeckého (2003). Pozornost si získal nejprve svými 
technicky náročnými mnohobarevnými linoryty, ve kterých zpracová-
val náměty z fotografií. Později se zabýval netradičními technikami, které 
aplikoval v rámci malířského média – výšivkou na malířském plátně, 
malbou na vrstvené síťové pletivo nebo sklo atd. 	
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Chebská výstava představila projekt s názvem „večerka“ – instalaci 
monumentálních figurálních motivů v životní velikosti, kombinující tech-
niku kresby, malby i textilních prvků reálného oblečení. výstava byla 
koncipována přímo na míru do prostoru Kabinetu kresby a grafiky cheb-
ské galerie a 	jako host se jí zúčastnil ondřej roubík.
Kurátor výstavy: Jiří Gordon 
kabinet kresby a grafiky, 24. září  - 15. listopadu 2009

JOSEF ČAPEk – VIDěT kNIhu 
Josef Čapek se mimořádně významným způsobem zapsal do podoby 
české knihy 20. a 30. let minulého století jako ilustrátor i typograf. Proslulé 
jsou zejména jeho obálky, které navrhoval pro knihy vydávané nakla-
datelstvími aventinum, Škeříkovo nakladatelství, nakladatelství F. borový 
nebo Čin a další. ačkoliv jsou knižní obálky zdánlivě spíše vedlejší záleži-
tostí Čapkovy mnohostranné umělecké činnosti, lépe než cokoliv jiného 
odráží všechny charakteristické rysy jeho umělecké osobnosti. Zejména 
z tohoto důvodu byla těmto drobným Čapkovým dílům věnována sa-
mostaná výstava, kterou doplnila kolekce Čapkových obrazů ze soukro-
mých i veřejných sbírek.
Kurátor výstavy: anna Sochorová
Výstavní sály 2. patro, 5. listopadu 2009 - 17. ledna 2010
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JIří ŠAlAmOuN - TrVAlé NáSlEDkY
autor proslulé pohádkové postavy maxipsa Fíka  byl 
v Chebu představen rozsáhlým výborem ze své bo-
haté ilustrační tvorby, ukázkami z animovaných filmů i 
volnými litografiemi. výstava byla uspořádána v koopera-
ci se Severočeskou galerií v litoměřicích.
Kurátor výstavy: Jiří vykoukal
kabinet kresby a grafiky,  28. listopadu 2009 – 24. ledna 2010

PráCE SE SbírkAmI

restaurátorské práce 
v roce 2009 byl proveden bezplatný restaurátorský zásah na 8 obrazech 
eduarda Demartiniho pro výstavu „bytosti odnikud“ pořádanou Galerií 
hlavního města Prahy, která financovala veškeré restaurátorské práce 
včetně adjustace.   

Zápůjčky a výpůjčky
na základě spolupráce s muzei umění a dalšími kulturními institucemi bylo 
v roce 2009 zapůjčeno ze  sbírkových fondů chebské galerie na význam-
né celostátní výstavní projekty celkem 17 uměleckých děl ze sbírek gale-
rie a 1 dílo, obraz toyen s názvem opuštěné doupě,  pro zahraniční výsta-
vu věnovanou surrealismu ve Wilhelm-hack-museum v  ludwigshafenu.

na výstavy realizované  v roce 
2009 v chebské galerii byly získány 
zápůjčky z veřejných sbírek tuzem-
ských i zahraničních  (Gvu Zlín, Jm 
Znojmo, mG brno, mu olomouc, 
nG Praha, GSm uherské hradiš-
tě, Gvu hodonín, Gvu ostrava, 
hGvu nové město na moravě, mP 
Prostějov, SnG bratislava, muzeum 
Únětické kultury Únětice, buchstei-
ner art management, tübingen) v 
počtu 266 exponátů. 
od soukromých majitelů bylo za-
půjčeno celkem 1088 uměleckých 
děl.
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Z dlouhodobých zápůjček (doplnění muzejních nebo galerijních expozic 
apod.) přetrvávají zápůjčky v počtu 16 výtvarných děl, a to:

barokní plastiky z hroznatovské lorety (15 soch). 
Kámen, lidová rustikální práce z 1. poloviny 18. století, inv. č. P 194  – P 207 
a P 211. Zapůjčeno Římskokatolické farnosti v Chebu pro areál pietního 
hřbitova rekonstruovaného poutního místa -  lorety  ve Starém hroznato-
vě, kde se sochy původně nacházely.

Vlastimil  květenský, Otvírání studánek
bronz 72 x 52 cm
inv. č. P 246 
Zapůjčeno muzeu a galerii v Poličce k doplnění expozice bohuslava martinů.

Pro reprezentační účely Krajského úřadu Karlovarského kraje bylo zapůj-
čeno na základě výpůjční smlouvy 25 výtvarných děl.

Počítačová evidence sbírek a knihovny v databázi DEmuS a kpWIN
Počítačová evidence DemuS v databázi demus-vum a demus-evi obsa-
huje k období konce roku 2009 sbírkové předměty v počtu 3 595 zapsa-
ných položek. 

v počítačové databázi KpWin zpracován a průběžně doplňován kniž-
ní fond galerie; zaevidováno celkem 3 236 záznamů, obsahujících 3 223 	
titulů. 

Galerie se rovněž aktivně zapojila do společného prezentačního projek-
tu českých galerií s názvem PromuS.

Nákup sbírek
Z důvodu krácení rozpočtu galerie o částku 900 tisíc Kč a pro další roz-
počtové problémy (viz. zpráva o hospodaření za rok 2009)  nebyl v roce 
2009 uskutečněn žádný nákup do sbírkových fondů. 

Galerii byl věnován dar  dvou autorských obrazů od malíře a grafika 
olafa hanela s názvy   Kolem dokola i.  (datováno 2005 – 2007), akryl 	
na plátně 140 x 95 cm, inv. č. o 739, a Kolem dokola ii. (datováno 	
2005 – 2007), akryl na plátně, 140 x 95 cm. inv. č. o 740. 
obě díla byla zapsána do sbírkové evidence pod uvedenými inventár-
ními čísly.
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Spolupráce s badateli
v rámci spolupráce s badateli bylo vyřízeno celkem 19 badatelských ná-
vštěv, včetně poskytnutí fotomateriálů pro muzea a galerie i ke studijním 
účelům soukromých osob.

EDIČNí ČINNOST

VLASTNÍ VÝSTAVNÍ KATALOGY A ODBORNÉ PUBLIKACE

Simona rybáková – kostýmy
Katalog k výstavě, text Sodja Zupanc lotker, česká verze, 
vydala Galerie výtvarného umění v Chebu 2009 

Anselme boix-Vives a Pietro Ghizzardi / Imaginární dialog
Katalog k výstavě, text arsén Pohribný, česká verze, 
vydala Galerie výtvarného umění v Chebu 2009

marie Filippovová / menší formáty + instalace
Katalog k výstavě, text anna Janištinová, česká verze, 
vydala Galerie výtvarného umění v Chebu 2009

michal Pěchouček – Večerka / Time for bed
Katalog k výstavě, text michal Pěchouček, česká verze, 
vydala Galerie výtvarného umění v Chebu 2009

umění gotiky na Chebsku
Syntetická práce věnovaná umění gotiky na 
území historického Chebska s katalogem sbír-
ky gotického sochařství Galerie výtvarného 
umění v Chebu.	
text kolektiv autorů Karel halla, viktor Kubík, 
Petr macek, aleš mudra,  michaela ottová, 
michal Patrný, Jan royt, Jiří vykoukal. 	
Česká a anglická jazyková verze, vydala 	
Galerie výtvarného umění v Chebu 2009. 

Vydání publikace podpořilo ministerstvo  
kultury české republiky. 
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KATALOGY A ODBORNÉ PUBLIKACE, NA JEJICHŽ VYDÁNÍ SE GALERIE  
ODBORNĚ A FINANČNĚ PODÍLELA 

Zamlčená moderna / Iluze a sny / Středoevropské umění 1880 -1930  
ze sbírky Patrika Šimona 
odborná publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy, text Patrik 
Šimon, adam hnojil, česká a německá jazyková verze, vydalo naklada-
telství arbor vitae a nakladatelství Patrik Šimon – eminent ve spolupráci s 
Galerií výtvarného umění v Chebu 2009.

NEVÝSTAVNí kulTurNí ČINNOST

PrOGrAm huDbA A VÝTVArNé DílO
v průběhu roku 2009 se uskutečnily v hlavní budově galerie následující 
komorní koncerty, koncipované  jako doprovodný program vernisáže in-
stalované výstavy, s repertoárem vybíraným se zřetelem na představova-
ná umělecká díla (rozsah hudební produkce cca 45 – 60 minut).

ÚNOR -  VýSTAVA ANDREAS FEININGER

VíT ŠVEC TrIO / Vít Švec - kontrabas, Jiří růžička - piano, Jan linhart - bicí
Program: Duke ellington, Jerome Kern, harry Warren, Guy Wood,
bud Powell, Jimmy van heusen, henry manciny, vít Švec, Jiří růžička
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DUBEN - VýSTAVA ANSELmE BOIx - VIVES A PIETRO GHIzzARDI / ImAGINÁRNÍ DIALOG

Saxofon & Piano duo / laura Vlková - klavír, roman Fojtíček - saxofony
Program: Jean baptiste Singelée - 6e Solo de  Concert op.92, eugene 
bozza – aria, Jean Françaix - Dances exotiques, Pascal Proust – Soir, Da-
rius milhaud – Scaramouche  - suita pro altový saxofon a klavír.

ČERVENEC - VýSTAVA zAmLČENÁ mODERNA / ILUzE A SNY / STřEDOEVROPSKÉ UmĚNÍ zE 
SBÍRKY PATRIKA šImONA

kvarteto martinů / lubomír havlák, Irena herajnová, Jan Jíša, Jitka Vlašánková
Program: antonín Dvořák – Smyčcový kvartet as dur, op. 105. 
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LISTOPAD - VýSTAVA JOSEF ČAPEK / VIDĚT KNIHU 
housle & klavír duo / Jana Vonášková Nováková - housle, Petr Novák - klavír
Karel Plexidr (1929) Pohádka o mozartovi, Karel Janovický (1930) Soná-
ta č. 1 pro housle a klavír (2001) risoluto, tempo giusto, adagio Presto.  
luboš Sluka (1928) Samota, sonáta pro housle a klavír (2004). Karel Janovický 
(1930) Sonáta č. 2 pro housle a klavír (2007) vivace, andante, allegro.  

PrOGrAm ArS muSICAE (kOSTEl SV. klárY)
Dne 30. dubna 2009 se uskutečnila slavnostní prezentace publikace umě-
ní gotiky na Chebsku, vydaná galerií, za účasti plzeňského biskupa, Jeho 
excelence Františka radkovského, autorů publikace a široké veřejnosti.
Při této příležitosti byl uspořádán   koncert, v jehož průběhu vystoupili 
pan hermann bohrer, varhaník z Wunsiedelu a vokálně-instrumentální 
soubor Karmina s programem rosa fragrans, složeným z hudby a písní 
trubadúrů a minesengrů.  
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v důsledku krácení rozpočtu galerie však byly všechny ostatní plánova-
né koncertní programy, včetně tradičního koncertu adventního (vánoč-
ního) vypuštěny.

PrOGrAm VEČErY V kAVárNě
v důsledku krácení rozpočtu galerie byly všechny plánované programy 
vypuštěny. 

PrOGrAm  SVěT VÝTVArNéhO uměNí 
v roce 2009 se z důvodů krácení rozpočtu neuskutečnila žádná z pláno-
vaných přednášek v programu Svět výtvarného umění. 

PrOGrAm „EXPErImENT“
ve dnech 27. a 28. června 2009 připravila Galerie výtvarného umění v 
Chebu akci, zaměřenou na podporu mladého neformálního umění. Za 
finančního přispění města Chebu se uskutečnil první ročník projektu, za-
měřeného na street art – umění ulice a jeho nejznámější odnož – umění 
graffiti. 
veřejnosti byl  tento mladý, kreativní a rozporuplný druh umění předsta-
ven prostřednictvím dvoudenního workshopu. Cílem projektu byla sna-
ha pokusit se změnit převládající názor, že graffiti musí nutně znamenat 
vandalismus.
v rámci programu vzniklo s týdenním časovým předstihem na boční zdi 
tělocvičny 5. základní školy v ulici matěje Kopeckého první abstraktně 
koncipované monumentální graffiti v Chebu. autorem byl jeden z před-
ních představitelů české graffiti scény,  pražský writer Point aka Cakes, 
vlastním jménem Jan Kaláb, absolvent akademie výtvarných umění 
v Praze.  
v sobotu 27. června byl program zaměřen především na dětského ná-
vštěvníka a kromě komentovaného promítání tematických filmů byla 
dána  možnost  kreativně tvořit jak pro menší děti, tak teanegery.
akce se těšila obrovskému zájmu a  každý z návštěvníků si mohl 	
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vyzkoušet práci s barvou i sprejem na připravené zdi i na řadě mobilních 
desek a panelů. 
v neděli 28. června dopoledne, v již profesionální třídě, se představila  
řada předních představitelů soudobé české graffiti - scény, kteří svá díla  
realizovali  na zdi v Křížovnické ulici.
Akce byla finančně podpořena městem Cheb.
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muZEJNí NOC
i v roce 2009 se galerie zapojila do celorepublikového projektu muzejní 
noc, a to  21. května 2009. Program  započal vernisáží výstavy dětské 
kresby „Šaty dělají člověka – člověk dělá šaty“, která představila nejzda-
řilejší práce vzešlé z dětské výtvarné soutěže. v 18 hodin zazněl v pro-
středí kavárny kytarový recitál alexandra Kotlára na téma latinsko-ame-
rických rytmů a jazzové motivy. v 19 hodin pak byla zahájena módní 
přehlídka oděvního ateliéru a galerie Šat a šperkařky lady vosejpkové s 
názvem „KYtKY neKYtKY“, na kterou navázala od 20 hodin beseda s ná-
vrhářkami a prohlídka galerijních expozic a výstav.

SlAVNOSTNí PrEZENTACE POŠTOVNí ZNámkY
na podzim roku 2009 vydala Česká pošta známku s reprodukcí obrazu 
alfreda Justitze alej z roku  1924 z galerijních sbírek. Galerie,  ve spolu-
práci s ústředím Svazu českých filatelistů a Klubem filatelistů v Chebu, 
připravila slavnostní prezentaci známky pod záštitou ing. evy valjentové, 
členky rady Karlovarského kraje pro oblast kultury, památkové péče, 	
lázeňství a cestovního ruchu. K emisi známky promluvil předseda SČF 
ing. lumír brendl, medailon o životě a díle alfreda Justitze přednesl 	
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ředitel galerie, PhDr. Jiří vykoukal. v úvodu zazněla recitace básně Jiřího 
Wolkera „Poštovní schránka“ a proběhla beseda s rytcem, panem 	
václavem Fajtem,  spojená s autogramiádou obálek prvního dne vydá-
ní. Svaz českých filatelistů – společnost sběratelů čs. známek zajistila pro 
účastníky pamětní listy, které byly na prezentaci známky v prodeji. 
Prezentace se dočkala široké publicity jak v časopisech, tak zejména na 
internetu.

PrOGrAm DěTSkÝ PříTEl GAlErIE
VÝSTAVA DěTSké krESbY A VÝTVArNá SOuTěŽ
ve dnech od 21. května 2009 do 28. června 2009 se v Galerii výtvarné-
ho umění v Chebu,  v Kabinetu kresby a grafiky, uskutečnil již 12. ročník 
soutěžních výstav dětské kresby. Děti tentokrát hledaly inspiraci v tvorbě 	
kostýmní návrhářky Simony rybákové, jejíž výstava té dětské předchá-
zela. téma módního kostýmního návrhářství, včetně návrhů doplňků 
jako jsou šperky, obuv nebo kabelky i kostýmního návrhářství scénické-
ho a filmového, ožilo v námětech karnevalových převleků, pohádko-
vých bytostí, zvířat a historických oděvů od pravěku až po současnost. 
v návrzích byly obsaženy rovněž i oděvní kolekce jednotlivých profesí, 
např. pilot, letuška, kosmonaut až po návrhy vědecko-fantastického 
charakteru. Z došlých prací bylo vybráno více než 200 exponátů, které 
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byly vystaveny. odborná porota určila vítěze v jednotlivých věkových 
kategoriích od 7 do 9 let,  od 10 do 12 let a od  13 do 15 let, kteří byli na 
slavnostní vernisáži odměněni věcnými cenami.
v průběhu vernisáže vystoupil flétnový soubor ZuŠ v Chebu pod vede-
ním Zdeňky horské.
Akce byla finančně podpořena městem Cheb.

SPOluPráCE SE ŠkOlAmI V rámCI ESTETICkéhO VZDěláVáNí
Pravidelný vzdělávací cyklus pro základní a střední školy, spojený s návště-
vami stálé expozice a krátkodobých výstav na základě zpracovaného 
ročního harmonogramu. Galerii v rámci tohoto cyklu navštívilo celkem 
121 skupin ze základních škol v Chebu, Sokolově,  hazlově, aši a Skalné, 
dále mládeže ze středních škol a dětí z mateřských škol, což představuje 
3.079 žáků.
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PrOGrAm uměNím k POZNáNí 
v první polovině roku 2009 byla uskutečněna následující komponovaná 
pásma s doplňující doprovodnou částí:

komponovaný pořad „A varhany byly při tom“
termíny konání: 21. 4. 2009 v 9,00, 10,00 a v 11,00 hodin. 
počet návštěvníků: 100
účinkující: mg.a. m. Kolářová (varhany)

komponovaný pořad „O varhanách“
termíny konání: 21. 4. 2009 ve 12,00 hodin.
počet návštěvníků: 26
účinkující mg. a. m. Kolářová (varhany) 

PrOGrAm GAlErIE PlNá POháDEk
4. rOČNík POháDkOVéhO ADVENTNíhO ČTENí
Projekt adventního pohádkového čtení, zaměřený na návrat dětí a mlá-
deže ke knize a ke čtení jako základnímu prostředku vzdělání a výchovy, 
se uskutečnil ve dnech 28. listopadu, 5. prosince, 12. prosince a 19. pro-
since 2009 v prostředí výstavy Josefa Čapka ve velkém výstavním sále. 
Jako v minulých letech, i tentokrát účinkovali  herci Západočeského di-
vadla v Chebu, radmila urbanová a  Jindřich Skopec, kteří předčítali z 
Devatera pohádek Karla Čapka. Součástí projektu byla i malá prodejní 
výstavka pohádkových a dětských knížek, kterou zapůjčením publikací 
pomohlo zorganizovat Knihkupectví Grünerův dům.   v rámci čtení byla 
vyhodnocena galerií vyhlášená soutěž  o nejhezčí vlastnoručně zhoto-
venou  vánoční ozdobu, spojená s rozdáváním drobných dárků. 
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EkONOmIkA A PrOVOZ

rEAlIZOVANé INVESTIČNí AkCE A AkCE VElké úDrŽbY
v roce 2009 proběhla 2. etapa investiční akce s názvem „odborná 
knihovna – oprava krovu a stropů“.   Celá akce se realizovala  v rámci 
smlouvy o dílo (dále SoD) a za podmínek, stanovených již v zadávacím 
řízení, v kterém  byl její průběh rozdělen do dvou etap,  z nichž první byla 
v souladu se SoD dokončena 8. prosince 2008. 
Zahájení druhé etapy bylo smlouvou původně stanoveno na den 3. 
dubna 2009 a  termín jejího ukončení a předání byl sjednán na 29. 
květen 2009. vzhledem k tomu, že se v průběhu prací 1. etapy objevily 
některé technické problémy, které vyvolaly potřebu tzv.  víceprací, byl 
dodatkem č. 1 ke SoD stanoven nový termín dokončení prací 2. etapy, a 
to 12. červen 2009, který  byl také dodržen. 
v průběhu provádění výše zmíněných prací bylo nutné pro lepší přístup 
ke konstrukcím   demontovat část schodiště do 2. patra a na půdu. Při 
jeho rozebírání a odstranění krycí barvy bylo zjištěno, že stav schodiště  
je v  havarijním stavu (napadení červotočem). Smluvní strany se proto 
dohodly i na opravě schodiště a  dodatkem č. 1 ke SoD byl termín do-
končení a předání díla stanoven na 29. červenec 2009; díky rychlému 
postupu prací bylo možné jeho předání uskutečnit již 17. července 2009. 
Kvalita provedených prací byla hodnocena jako velmi dobrá, stejně tak 
pozitivně bylo hodnoceno dodržování časového harmonogramu.
na akci byly galerii přiděleny finanční prostředky ve výši 3 530 000,- Kč, 
skutečné náklady činily celkem  3 527 747,50 Kč,  z toho 1. etapa 	
732 876,50 Kč a 2. etapa 2 794 871,00 Kč. rozdíl ve výši 2 252,50 Kč byl 
dne 29. 7. 2009 převeden  na bankovní účet Karlovarského kraje. 

úDAJE O PlNěNí OPATřENí ulOŽENÝCh rADOu kArlOVArSkéhO     
krAJE
v důsledku schválené rozpočtové změny č. 107/2009 byl usnesením 
rady Karlovarského kraje č. 411 /05/2009 ze dne 14. května 2009 upra-
ven finanční vztah rozpočtu kraje k rozpočtu galerie tak, že neinvestiční 
příspěvek na činnost pro rok 2009 ve výši 10 764 000,- Kč byl zkrácen o 
částku 800 tisíc Kč a jeho výše nově stanovena na 9 964 000,00 Kč. 
	
na toto rozpočtové opatření pak navázala usnesení rady Karlovarského 
kraje č. 775/08/09 ze dne 13. srpna 2009 a usnesení rady Karlovarského 
kraje č. 1150/11/09 ze dne 26. 11. 2009, kterými bylo řediteli galerie uloženo 
učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření galerie nebyly k 31. 12. 
2009 záporné.
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Galerie na tato usnesení reagovala jednak úpravami vlastního, vnitřního 
rozpočtu a dále pak redukcí některých plánovaných činností, jako byly 
například akce v rámci programů ars musicae (kostel sv. Kláry),večery v 
kavárně nebo Svět výtvarného umění (viz. oddíl a této zprávy). 
Důsledným dodržováním rozpočtové kázně a soustavnou kontrolou vý-
dajové stránky rozpočtu byla uložená opatření  rady Karlovarského kra-
je splněna a hospodaření galerie skončilo hospodářským výsledkem  ve 
výši + 163 433,45 Kč (viz. oddíl  F této zprávy).

úDAJE O hOSPODAřENí
na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 
284/12/08 ze dne 18.12.2008 byl finanční vztah k rozpočtu kraje pro rok 
2009 galerii stanoven těmito ukazateli:

1.  neinvestiční příspěvek na činnost 10 764 000,00

2.  odvod z investičního fondu      750 000,00

3.  Dotace do investičního fondu                 0,00

usnesením rady Karlovarského kraje č. rK 120/02/09 ze dne 12.2.2009 
byl dále schválen finanční a odpisový plán na rok 2009:

4.  odpisový plán      773 175,00

5.  výnosy v objemu 11 719 000,00

6.
 náklady v objemu
 - z toho mzdové náklady

11 719 000,00
  4 350 000,00

7.  výsledek hospodaření z hlavní činnosti                 0,00

8.  výsledek hospodaření z hosp. činnosti                 0,00
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v průběhu roku 2009 hospodařila Galerie výtvarného umění v Chebu  
s příspěvkem na činnost od svého zřizovatele,  s finančními prostředky z 
hlavní činnosti a s finančními prostředky vlastních fondů.	

v měsíci únoru 2009 poskytlo město Cheb, na základě žádostí z před-
chozího roku, účelový finanční příspěvek ve výši 28 tis. Kč na realizaci 
projektu „Street art“ a finanční příspěvek ve výši 12 tis. Kč na výtvarnou 
soutěž „Šaty dělaj člověka - člověk dělá šaty““. oba poskytnuté granty 
podléhaly finančnímu vypořádání.

rovnoměrné  čerpání rozpočtu a příspěvku zřizovatele s  využitím vlast-
ních zdrojů galerie  se zapojením rezervního fondu a fondu odměn ovliv-
nilo výrazné snížení příspěvku na provoz o částku 800 tis. Kč na základě 
usnesení rady Karlovarského kraje č. 411/05/09 ze dne 14.5.2009. Další 
výrazná změna, která významně ovlivnila finanční plán organizace, se 
týkala mzdových prostředků;  v měsíci dubnu a červnu 2009 byla naří-
zením vlády č. 74/2009 Sb. a 130/2009 Sb. realizována úprava stupnice 
platových tarifů podle platových tříd a stupňů. 

vzhledem k tomu, že platové úpravy byla galerie nucena kompenzo-
vat v rámci svého již zkráceného rozpočtu,  bylo nutné provést přesuny 
v rámci finančního plánu nákladů i výnosů včetně zapojení prostředků z 
rezervních zdrojů. 

v tis. kč
2009

FP schválený
2009

Skutečnost

1. neinvestiční příspěvek 10 764 9 964   800

2. mzdové náklady   4 350 4 715    365

3. odpisy 750 750   750

rozdíl 8 049 1 915

organizace hospodařila tak, aby v hospodaření roku 2009 vyrovnala 
vzniklý schodek ve výši cca 1 165 tis. Kč.  
Pod velkým tlakem bylo hospodaření za hodnocený rok 2009 ukončeno 
výsledkem hospodaření ve výši  + 163 433,45 Kč. 
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rekapitulace výsledku hospodaření v kč

náklady výnosy výsledek
hospodaření

Plán
2009

Skutečnost 
k 31.12.2009

Plán
2009

Skutečnost 
k 31.12.2009

Plán 
2009

Skutečnost 
k 31.12.2009

11 719 000 13 719 722 11 719 000 13 883 155 0 163 433

Ke konci hodnoceného období roku 2009 vykazuje Galerie výtvarného 
umění v Chebu pohledávky v objemu 16 801,00 Kč. Z toho 6 801,00 Kč 
činí pohledávky za odběrateli a pohledávka (stálá záloha) na nákup 
sortimentu 10 000,00 Kč pro návštěvnický shop galerie. 
hodnota závazků galerie k 31. 12. 2009 činí 24 945,00 Kč. Jedná se pouze 
o závazky vyplývající z dodavatelsko odběratelských vztahů a všechny 
byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti v průběhu měsíce ledna 2010. 

rozpočtové změny v roce 2009
rozpočtové změny v rámci vlastního rozpočtu byly prováděny v průbě-
hu roku tak, aby přispěly k zajištění a udržení vyrovnanosti rozpočtu.
Za období rozpočtového roku 2009 byly provedeny celkem čtyři rozpoč-
tové změny; všechny provedené změny ovlivnily výši schváleného obje-
mu rozpočtu jak v příjmech, tak ve výdajích. Celkové navýšení původně 
schváleného finančního plánu činilo v průběhu roku 2 435 tisíc Kč. 
Provedené rozpočtové změny, které ovlivnily výši schváleného finanční-
ho plánu, byly kryty zdroji rezervního fondu organizace, fondu reproduk-
ce majetku (účelové prostředky poskytnuté zřizovatelem), fondu odměn 
a z veřejných prostředků rozpočtu města Cheb.
Celkový objem upraveného rozpočtu  byl upraven na 14 154 tisíc Kč.  
Přehled provedených rozpočtových změn: 

Přehled provedených rozpočtových změn
1.  Grant z rozpočtu města Cheb – Šaty dělaj člověka 12 000,- Kč
2.  Grant z rozpočtu města Cheb – Street art  28 000,- Kč
3.  Posílení z investičního fondu (oprava krovu a stropů) 2 795 000,- Kč
4. Úprava výnosů a nákladů v rámci vlastního rozpočtu 400 000,-Kč
    (zapojení fondů organizace a snížení nákladů v důsledku 
    zřizovatelem provedených opatření) 
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1. Výnosová část  rozpočtu
Přehled výnosů v kč v porovnání s poskytnutými příspěvky

rok 2009 Finanční plán
Změny příspěvků Skutečnost 

k 31.12.2009rozpočtové 
změny Skutečnost

výnosy 
celkem 11 719 000 13 883 155,23

		
Příspěvek 
na   
činnost

10 764 000 - 760 000 - 760 000 10 003 939,00

z toho:
provozní 
příspěvek 
zřizovatele

10 764 000 - 800 000,00 - 800 000 9 964 000,00

Grant 
z rozpočtu 
města 
Cheb

0,00 40 000,00 �9	9�9 39 939,00

vlastní 
výkony 452 000 418 955,18

ostatní 
výnosy 503 000 3 460 261,05

výnosy rozpočtu byly ve skutečnosti roku 2009 naplněny částkou 
13 883 155,23 Kč oproti plánovanému objemu výnosů 11 719 000,00 Kč a 
upravené výši objemu výnosů 14 154 000,00 Kč. 
Galerie výtvarného umění v Chebu hospodařila v roce 2009 s uprave-
ným příspěvkem na činnost o finančním objemu 9 964 000,00 Kč vlast-
ními výnosy, finančními zdroji vlastních fondů a poskytnutými účelovými 
prostředky.
vlastní výnosy rozpočtu galerie jsou tvořeny vlastní činností, zejména 
prodejem vstupenek, tiskovin a poskytovanými službami. 
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2. Nákladová část rozpočtu

v průběhu roku 2009 byl rozpočet nákladů galerie průběžně upravován 
tak, aby byla zajištěna a udržena vyrovnanost rozpočtu a mohly být re-
alizovány potřeby a nároky galerie na plánované činnosti.
S ohledem na provedené změny finančního plánu musely být všechny 
nákladové položky čerpány v minimálním objemu a přitom musela být 
zajištěna provozuschopnost objektů i organizace v optimálním rozsahu. 
Položka  501 – spotřeba materiálu: 
byla čerpána částkou 232 320 Kč tj.  65,6 % schváleného finančního plá-
nu. v rámci položky DDhm (drobný dlouhodobý hmotný majetek) ne-
bylo možno zajistit ani každoroční pravidelnou obměnu části užívaných 
počítačů.  
Položka 502 – spotřeba energií:
musela být navýšena z důvodu doúčtování nákladů za spotřebu energií 
předchozího roku  (cca 73 tis. Kč). Spotřebu energií v průběhu roku or-
ganizace pravidelně sleduje, vyhodnocuje a provádí úsporná opatření,  
plánované náklady se však udržet nepodařilo.
Položka 511 – opravy a udržování:
údržbě a opravám byla v roce 2009 věnována péče, odpovídající po-
třebám a možnostem organizace. na údržbu a opravy byly vynaloženy 
náklady ve výši cca 2 860 tis. Kč. Z toho 2 795 tis. Kč na opravu krovu a 
stropu, cca 36 tis. Kč na drobnou údržbu a cca 29 tis. Kč na opravy vozi-
del a ostatních movitých věcí. 
v rámci údržby byla dokončena 2. etapa akce „odborná knihovna 
– oprava krovu a stropů“, která byla financována z investičních zdrojů. 
Položka 518 – ostatní služby:
zahrnuje náklady zejména na hlavní činnosti galerie. Z původně pláno-
vaných nákladů ve výši 2 667,5 tis. Kč byla čerpána ve výši 
1 960,54 tis. Kč tj. v  procentuelním plnění 73,5 %.  
Položka 521 – mzdové náklady:
mzdové náklady byly čerpány v souladu s upraveným finančním plá-
nem pro rok 2009. Z fondu odměn byly na konci roku 2009 zaměstnan-
cům vyplaceny odměny v celkovém finančním objemu 60 tis. Kč. 

na odpisech Dhm sledovaných pod skupinou účtů „55. – odpisy“ bylo 
do rozpočtu zřizovatele odvedeno 750 tisíc Kč v souladu se stanovenými 
ukazateli pro rok 2009.
Celková výše skutečně vynaložených nákladů za hodnocené období 
rozpočtového roku 2009 se rovná  částce 13 719 721,78 Kč.
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Vývoj příspěvků na provoz
Galerie výtvarného umění v Chebu obdržela v časové řadě od roku 
1996 příspěvky na činnost  v následujících objemech (údaj v tisících Kč): 

rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1 2 3 4 5 6
Příspěvek 
na provoz �	�90 6 678 7 260 �	�2� 7 519 �	�02

nárůst o 812 582 163 96 183

nárůst v % 10,4 8,71 2,24 1,30 2,43

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007

7 8 9 10 11 12
Příspěvek 
na provoz 8 736 7 938 9 329,5 9	�29 9 425,1 9 750

nárůst o 1034 162 1391,5 0 96,1 324,9

nárůst v % 13,4 1,85 17,52 0 1,03 3,44

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

13 14 15 16 17 18
Příspěvek 
na provoz 10 370 9 964

nárůst o 620 -  406

nárůst v% 6,36 - 3,92

Sloupec 7 - uvedeno včetně  částky 636 tis. Kč tj. -  mimořádný příspě-
vek na vyrovnání úhrady sekretariátu rrae.
Sloupec 9 – zahrnuje navýšení nákladů na zahájení provozu na Kláře  
navýšení stavu o tři pracovníky.

hospodaření Galerie výtvarného umění v Chebu skončilo za rok 2009  
hospodářským výsledkem ve výši  + 163 433,45 kč.
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Výkaz zisku a ztráty

Název položky účet kč

Spotřeba materiálu 501 232 320,34

Spotřeba energie 502 1 071 356,85

opravy a udržování 511 2 859 704,24

Cestovné 512 70 482,54

náklady na reprezentaci 513 25 926,00

ostatní služby 518 1 960 538,07

mzdové náklady 521 4 714 779,00

Zákonné sociální pojištění 524 1 459 716,00

Zákonné sociální náklady 527 91 099,56

ostatní sociální náklady 528 25 580,77

Kurzové ztráty 545 2 490,78

Jiné ostatní náklady 549 432 551,81

odpisy Dnm a Dhm 551 773 175,82

náklady celkem 13 719 721,78

tržby za vlastní výrobky 601 92 094,18

tržby z prodeje služeb 602 326 861,00

Úroky 644 655,18

Kurzové zisky 645 992,87

Zúčtování fondů 648 3 454 871,00

Jiné ostatní výnosy 649 3 742,00

Příspěvky a dotace na provoz 691 10 003 939,00

Výnosy celkem 13 883 155,23

Výsledek hospodaření 163 433,45

Výsledek hospodaření po zdanění 163 433,45
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OSTATNí

PrACOVNíCI GAlErIE V rOCE 2009

brožová hana, sekretariát ředitele (1)
brož František, výstavář (1)
Doubek Jiří, dozor ve sbírkách (1)
Dražanová karolína, uklízečka (0,5)
bc. Gordon Jiří, vedoucí kurátor (1)
Dr. heřman Josef, asistent ředitele (0,40)
hofrajtrová Venuše, knihovník (1)
kokstein František, výstavář (1)
krčilová Eliška, dozor ve sbírkách (1)
lochmanová  Veronika, edukační pracovník pro děti a mládež (0,8)
mareš Pavel, pokladní služba a dozor ve sbírkách (1)
Pekařík Petr, dokumentátor (1)
ryšavá Dana, vedoucí ekonomka (1)
Schulzová Irena, vedoucí pokladní služby a dozoru ve sbírkách (1)
Slíva Vilém, dozor ve sbírkách (1)
Slívová růžena, pracovnice shopu a galerie (1)
bc. Sochorová Anna, kurátorka (1)
Strnad miloslav, vedoucí provozu a správy majetku (1)
rNDr. Těžký miroslav, správce počítačové sítě (0,175)
Tomášová Jana, účetní (1)
Veselá marcela, pokladní služba a dozor ve sbírkách (1)
PhDr. Vykoukal Jiří, ředitel (1)
(Čísla v závorkách udávají velikost pracovních úvazků)

PrEZENTACE GAlErIE V mEDIíCh 

INTErNET   (31)
mFDNES   (2)
mFDNES kArlOVArSkÝ krAJ   (36)
hOSPODářSké NOVINY   (1)
ChEbSkÝ DENík   (22)
ATElIér   (6)
TÝDEN   (1)
lIDOVé NOVINY   (1)
GrAPhEION   (6)
ČESkÝ rOZhlAS   (5)
ČESkÝ rOZhlAS PlZEŇ   (3)
ČESká TElEVIZE   (1)
OSTATNí   (9)
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ZhODNOCENí ČINNOSTI GAlErIE V rOCE 2009

Galerie se v roce 2009 poměrně úspěšně vyrovnala s velmi nepříznivou 
ekonomickou situací, i když za cenu redukce některých programových 
okruhů. Za jeden z jejích největších úspěchů je jistě nutné považovat 
dosažený pozitivní výsledek hospodaření.

Na druhé straně snížení příspěvku na činnost o 800 tisíc kč a další za-
tížení rozpočtu galerie o částku 365 tisíc, kterou představovala kom-
penzace  navýšení platů na základě nařízení vlády č. 74/2009 Sb. a 
130/2009 Sb., se však negativně projevily ve  skladbě rozpočtu galerie,  
kde  nepřiměřeně vysoko stoupl podíl osobních nákladů (63% přípěv-
ku na činnost), jak bylo konstatováno i na jednání ředitele galerie se 
zástupci EO kú kk dne 15. 10. 2009. Právě na tomto jednání, s ohledem 
na vývoj růstu osobních nákladů ve vztahu k očekávanému sníženému 
příspěvku na činnost v roce 2010, bylo projednáno snížení osobních ná-
kladů galerie o 15%, které se konkrétně promítlo na konci roku 2009 do 
rozvázání pracovního poměru se čtyřmi zaměstnanci (2 zaměstnanci 
jako pracující důchodci a 2 zaměstnanci v pracovním poměru na dobu 
neurčitou) k 31. prosinci 2009.

Důležitá je skutečnost, že programové redukce, s výjimkou rozšiřování 
sbírek, se nedotkly hlavních činností galerie, a to jak v péči o sbírky, tak 
v prezentaci sbírek prostřednictvím sbírkových expozic a zejména pak 
i ve výstavní činnosti, kterou se podařilo naplnit v celém, původně plá-
novaném rozsahu.

Galerie v roce 2009 uspořádala celkem 11 výstav, z toho 8 výstav vlast-
ních a 3 výstavy převzaté (Franta úprka 1868 - 1929 / Sochařský obraz 
domova, Josef Čapek / Vidět knihu a Jiří Šalamoun / Trvalé následky). 
Zcela unikátní z těchto výstav byla například výstava autorských foto-
grafií jedné z největších postav moderní světové fotografie Andrease 
Feiningera (1906-1999) uspořádaná se zahraničím partnerem nebo ob-
jevná výstava  Zamlčená moderna / Iluze a sny / Středoevropské umění 
1880 - 1930 ze sbírky P. Šimona, uspořádaná v kooperaci s kunstmu-
seum bayreuth, kde se její repríza koná od února do dubna roku 2010. 
úspěšně se rozvíjela i spolupráce se zahraničními, především němec-
kými muzei umění, z které bude těžit výstavní činnost galerie v roce 
2010 a 2011.
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Velmi pozitivně je rovněž třeba hodnotit práci s dětmi a mládeží, která 
se kvalitativně neustále zlepšuje a dnes již představuje ucelený, so-
fistikovaný systém spolupráce se školami, pedagogy,  kteří se věnují 
výtvarné výchově a samozřejmě se samotnými dětmi. Jen v samotném 
rámci cyklu estetické výchovy navštívilo galerii celkem 3 079 dětských 
návštěvníků, a v tomto čísle nejsou započteny dětští návštěvníci z ad-
ventních čtení a dalších pro děti připravovaných akcí.

Celkem navštívilo Galerii výtvarného umění v Chebu 12.34919 návštěv-
níků, z toho:
1.995 platících celé vstupné, 
3. 415 platících vstupné snížené,
4. 709 zdarma (první čtvrtky v měsíci bez vstupného, vernisáže)
2. 230 návštěvníků neplatících (různé nevýstavní akce jako např. ma-
ďarské odpoledne v rámci projektu Quartet - Vize Evropy, kavárna a 
knihkupectví, zájemci jen o prohlídku památkových objektů, v kterých 
galerie sídlí a pod). 

V přehledu návštěvnosti nejsou uváděni návštěvníci výstav, na kterých 
se galerie spolupodílela, a které se vedle jejich instalace v Chebu rea-
lizovaly i jinde, například v  Olomouci nebo v bývalém Českém muzeu 
umění v Praze a návštěvníků výstavy meer der möglichkeiten /lenka 
Vilhelmová + Vladimír Přibyl/ v haus der modernen kunst ve Staufen.  
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Za pomoc, podporu a spolupráci v roce 2009 patří naše poděkování  

návštěvníkům a příznivcům Galerie výtvarného umění v Chebu,

alšově jihočeské galerii v hluboké nad vltavou,

biskupství Plzeňskému, 

buchsteiner management tübingen,

České poště s. p.,

Českému muzeu výtvarných umění v Praze,

Festivalu mitte europa - uprostřed evropy,

Galerii G4,

Galerii hlavního města Prahy,

Galerii moderního umění v roudnici nad labem,

Galerii umění Karlovy vary,

Galerii výtvarného umění v hodoníně,

Galerii výtvarného umění v ostravě,

haus der modernen Kunst Staufen,

Klubu filatelistů v Chebu,

Krajskému muzeu Karlovarského kraje,

Krajskému úřadu Karlovarského kraje a jeho pracovníkům,

Kunstmuseum bayreuth,

městu Cheb a pracovníkům městského úřadu Cheb,

ministerstvu kultury České republiky,

muzeu umění olomouc,

nakladatelství arbor vitae,

nakladatelství Paseka, 

nakladatelství Patrik Šimon - emitent,

národní galerii v Praze,

Poštovnímu muzeu v Praze,

Severočeské galerii výtvarného umění v litoměřicích, 

Städtische Galerie Karlsruhe,

Svazu českých filatelistů Praha



a zejména pak

paní Dr. marině von assel, ředitelce Kunstmuseum bayreuth

paní Dr. brigittě baumstark, ředitelce Städtische Galerie Karlsruhe,

paní Sylvii bieber, m.a., kurátorce Städtische Galerie Karlsruhe,

panu mgr. Pavlu blattnému, akademickému malíři a restaurátorovi, 

panu Dr. thomasi buchsteinerovi,

panu muDr. Jaroslavu Dostálovi,

PhDr. Jiřímu Galuškovi, řediteli Poštovního muzea,

panu olafu hanelovi m.a.,

paní marii Filippovové, akademické malířce,

ing. arch. milanu Kvízovi,

panu Prof. PhDr. arsenu Pohribnému,

Jeho excelenci Františku radkovskému, biskupovi plzeňskému,

panu tomáši Sanetrníkovi, sběrateli,

panu PhDr. martinu Součkovi, nakladatelství arbor vitae,

panu Jiřímu Švagrovi, Klub filatelistů v Chebu
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Galerie výtvarného umění v Chebu
náměstí krále Jiřího z Poděbrad 16 
350 46 Cheb  
	
Ředitelství
telefon:  +420 354 422 450
Fax:  +420 354 422 163
e-mail:  galeriecheb@galeriecheb.cz
www. galeriecheb.cz
		
|radniční palác - hlavní budova|
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
• Stálá expozice českého moderního umění
• krátkodobé výstavy ve výstavních sálech a v kabinetu kresby a grafiky 
otvírací doba úterý - neděle
10.30 - 12.00 , 12.30 - 17.00 

|bývalý klášterní kostel sv. kláry|
Františkánské náměstí
telefon:  +420 354 422 336
• Gotického sochařství z oblasti bývalého historického Chebska
• Evropské malířství 17. a 18. století
otvírací doba středa - neděle
09.00 - 12.00 , 12.30 - 17.00	
	

Vstupné

radniční palác																				
Celkové vstupné  80,- Kč 
1. patro - stálá expozice 30,- Kč 
2. patro - aktuální expozice 40,- Kč 
Přízemí - aktuální expozice 10,-Kč 
Školní skupiny  10,-Kč 
Důchodci a děti  50% 
				
klára 		
Celkové vstupné 60,- Kč 
Důchodci a děti  50%  
Koncerty - vstup dle programu 

každý první čtvrtek v měsíci je do všech expozic galerie vstup  zdarma.	

Galerie výtvarného umění v Chebu je členem profesního sdružení muzeí umění 
rady galerií České republiky a iCom. 	


