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« Vladimír Židlický, Portrait, 2009

Rok 2017 byl druhým rokem v nových 
prostorách Art Centra Galerie 4. 
S radostí můžeme konstatovat, že 
každý nový návštěvník galerie, ať už 
od nás nebo ze zahraničí, obdivuje 
zdařilou rekonstrukci špýcharu. 

Nové prostory přinášejí i nové výzvy 
v podobě rozsáhlých výstav, retrospektiv 
autorů k jejich životním jubileím či nové 
formy prezentace výstavních souborů. 
To, samozřejmě, klade vyšší nároky na 
přípravu výstav, počínaje jednáním s autory, 
transportem, architektonickým řešením 
výstavního prostoru, instalací a konče 
organizací vernisáže. Vzhledem k tomu, 
že stále stoupá zájem předních českých 
fotografů o prezentaci svých prací v naší 
galerii, je naší povinností udržovat vysokou 
úroveň expozic. Zahraniční návštěvníci 
také nešetří pochvalnými poznámkami 
k dramaturgii galerie. Na tomto základě 
také roste počet zahraničních vystavovatelů.

V rámci mimovýstavního programu 
galerie jsou velmi oblíbené workshopy 
s fotografickou a výtvarnou tématikou, 
zaměřené na děti, mládež a dospělé. Na 
poslední zmíněnou skupinu obyvatel jsou 
cílené Večery v klubu s …, které obsahují 
přednášky, projekce a další společenská 

setkání. Různorodost témat tak přivádí 
do galerie i občany města a kraje, kteří 
nejsou pravidelnými návštěvníky výstav.

Chebské dvorky se postupně vracejí ke 
svým kořenům, které oživovaly krásná 
zákoutí starého města nejen výstavami, 
ale i koncerty, divadlem a dalšími 
uměleckými projekty a nesoustřeďovaly 
se pouze na program hlavního pódia. 
Festival přináší nejen zážitky umělecké, 
ale také možnost setkání a navazování 
nových přátelství. V tomto trendu 
chceme pokračovat i v příštích letech.

Nedílnou součástí naší činnosti je 
bezproblémový provoz budovy, která je 
v záruční lhůtě, a proto je nutné pečlivě 
sledovat a odhalovat i drobné závady, 
které se objevují. Stejný důraz je kladen 
na sledování spotřeb energií, které jsou 
jednou ze zásadních položek rozpočtu. Po 
vyhodnocení topné sezóny 2017/2018 
bude zpracován návrh opatření k úsporám.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
návštěvníkům galerie za přízeň 
a zaměstnancům za práci odvedenou pro 
Art Centrum Galerie 4 v roce 2017.

Mgr. Zbyněk Illek



Hlavní činnost
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Výstavy v Galerii 4
3. 2.–26. 2. 
KontAKTfoto 2016 

Výsledky 21. ročníku fotografického workshopu 
portrétu a aktu s mezinárodní účastí pod 
vedením fotografa Antonína Kratochvíla.

3. 3.–2. 4. 
Jiřina Mužíková: Malawi – Africký středověk

Výstava fotografií z mise dobrovolných lékařů International 
humanity do jedné z nejchudších zemí jihovýchodní Afriky.

3. 3.–14. 4. 
Ladislav Šolc: Diptychy – Mezi nebem a zemí

Výstava diptychů chebského rodáka pořádaná k jeho 
životnímu jubileu. Autor představil nejen ranné černobílé 
práce dokumentárního charakteru, vážící se na město 
Cheb 70. a 80. let, ale i svou pozdější tvorbu.

7. 4.–28. 5. 
Antonín Kratochvíl: Moscow Nights

Výstava jednoho z předních světových dokumentaristů, 
oceněných řadou uznání za jeho tvorbu. Jedním 
z jeho významných projektů je Moscow Nights, který 
dokumentuje život „zlaté mládeže“ ruského velkoměsta.

21. 4.–28. 5. 
Jaroslav Kučera: Lidé, které jsem potkal

Výstava fotografií českého dokumentaristy, jehož práce 
patří ke špičce české dokumentární fotografie. Jaroslav 
Kučera je držitelem Hlavní ceny Czech Press Photo za 
fotografii Kameny a násilím proti globalizaci. Obdržel také 
1. cenu v evropské soutěži Euro Press Photo Awards.

2. 6.–2. 7. 
Vladimír Kafka: Místo pro město

Výstava obrazů akademického malíře a léčitele v 
rámci festivalu Chebské dvorky. Autor čerpá z tradice 
nefigurativní malby a vytváří svou nezaměnitelnou 
barevností pocitově velmi silné obrazy.

2. 6.–2. 7. 
5+1

Výstava Hany Connor, Radovana Hrabýho, Georga 
Jirasek Theusinga, Ivy Kubelkové a Marie Mio Olaf 
v rámci festivalu Chebské dvorky představila fotografie, 
grafiku, koláže a objekty různých autorů.

14. 7.–27. 8. 
Michel Thersiquel: Bretaň / Breizh 

Rozsáhlá retrospektivní výstava uskutečněná jako pocta 
nejvýznamnějšímu, již nežijícímu bretonskému fotografovi, 
srovnatelnému s tvorbou J. Štreita či J. Koudelky. Rozsáhlá 
retrospektivní výstava fotografií, ve kterých nalézáme 
styčné body přístupu českých i zahraničních fotografů 
a především silný humanitní fotografův odkaz.

1. 9.–29. 10.
Janna Riabowa: Vzdálená poblíž

Německá výtvarnice litevského původu, nositelka ceny 
za kulturní přínos v oblasti výtvarného umění v Německu, 
představila svou současnou fotografickou tvorbu.

Riabowa pracuje v různých oblastech vizuálního umění, 
jako je instalace, video, fotografie, objekt a kresba. 

3. 11.–31. 12.
Vladimír Židlický: Soukromé hry

Nejnovější práce brněnského fotografa. Výrazná 
osobnost inscenované fotografie. Jeho tvorba 
směřuje od skoro abstraktních kompozic s častým 
používáním kresby světlem k dramatickým scénám.

3. 11.–31. 12.
Sára Saudková: Joy 

Výstava k životnímu jubileu autorky. Její tvorba 
je ovlivněna pracemi Jana Saudka.

Věnuje se výhradně klasické technice, inscenovaným 
fotografiím, kterými dokumentuje svůj soukromý život. 

« Miroslav Bernát, KontAKTfoto 2016

Art Centrum Galerie 4 uspořádalo akce, 
které navštívilo 22 000 návštěvníků.

Stálá expozice
26. 5. 2017
Fotografie za c.k. monarchie

Stálá expozice. Výstava je věnována 100. výročí založení Československé republiky. Výstava v mozaice 
představuje všechny podstatné směry a styly práce a současně zachycuje ve výběru nejvýznamnější osobnosti 
fotografie v českých zemích let 1839–1918. Originály snímků na výstavě pocházejí ze Sbírky Scheufler.
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Výstavy mimo Galerii 4
18. 5.–9. 7.
Světelné obrazy z Ruska

Výstava fotografií v klášteře Teplá. Fotografie jsou pořízené 
z ručně kolorovaných diapozitivů z přelomu 19. a 20. století 
od Františka Krátkého a dalších anonymních fotografů. 
Zachycují mezi jinými korunovaci cara Mikuláše a život lidí 
podél železniční magistrály. Výstava z archivu Galerie 4.

Po stopách kralevice Karla – 
knihovna, Montecarlo (It)

Výsledky stejnojmenného fotografického workshopu 
věnované 700. výročí narození Karla IV.

Jiřina Šmídová – Rettův syndrom, 
kostel Sv. Mikuláše, Cheb

Výstava reportérky Českého rozhlasu, která fotografovala 
několik měsíců ženy a dívky trpící Rettovým syndromem.

Jiří Wackermann – Černá a bílá, 
kavárna Bartholomeus, Cheb

Klasická analogová fotografie s abstraktními tématy.

Montecarlo předání výstavy

Michel Thersiquel, bretonci mají ve svých sbírkách exkluzivní originály

Dialog workshop, Bretaň

Ladislav Šolc, Podivuhodná Zvířata, 98×161

V Douarnenez přebíráme výstavu Bretaň/Breizh
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Workshopy 
24. 2.–26. 2.
Workshop: Bromolejotisk

Víkendový workshop pod vedením lektora Tomáše 
Rasla (110 let od 1. bromolejotiskového procesu)

12. 5.–14. 5.
Workshop: Móda – lepší cesta

Fotografický workshop určen studentům umělecké fotografie 
a vyspělým amatérům, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti 
práce s modelem, s používáním denního i umělého světla, 
s vyhledáváním vhodné lokace pro fotografování…

Cílem workshopu je kreativní přístup k fotografování 
módy a výstupem je kolekce fotografií pro výstavu.

Lektoři:
Fotografie: MgA. Tono Stano 
Modeling: Mgr. Iva Kubelková
Výtvarník: Georg Jirásek 
Oděvní kreace: Katarína Chvalová

5. 7.–9. 7.
Workshop: KontAKTfoto 2017

22. ročník fotografického workshopu portrétu a aktu 
pod vedením lektora fotografa Vladimíra Kozlíka.

3. 9.–11. 9.
DIALOG/DIALOQUE 

Česko-francouzský projekt (fotografie, malba), který 
vznikl v roce 2014 ve spolupráci s Uměleckou 
asociací La Veduta v Bretani. Závěrečná fáze 
projektu a příprava výstav v roce 2018.

Workshop Móda – lepší cesta, Iva Kubelková, lektorka modelek

Bromolejotisk

Michel Thersiquel, Louise Raoul, Pont Aven, 1972

Bromolejotisk

KontAKTfoto, lektor Vladimír Kozlík



8
Jaroslav Kučera, Paní Kočičková, 1994

Jiřina Mužíková-Šmídová, autorka výstavy Malawi – africký středověk

Z výstavy k jubileu Ladislava Šolce

Se Sárou Saudkovou vybíráme fotografie pro výstavu JOY
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Janna Riabowa, zahájení výstavyVybíráme výstavu Vladimíra Židlického

Vladimír Kafka, Divoká řeka

Vladimír Židlický výstava 4. NPnávštěvníci vernisáže
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Festival
14. 6.–17. 6. 
Festival: Chebské dvorky 2017

Multižánrový festival uměleckých projektů.

Ve středu 14. 6. byl zahájen jubilejní 15. ročník open 
air festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí, 
konaný pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje. 

Galerie 4 ve spolupráci se spolkem Ateliér G4 připravila 
výstavy na celkem 24 místech historické části města. Na 
vhodných místech se konaly i koncerty, divadelní představení, 
módní přehlídka, filmové projekce, tvůrčí dílny  a prezentace 
autorské designové tvorby. Vystavující i účinkující si měli 
možnost vyměnit své zkušenosti a názory se širokou veřejností.

Centrálním místem se stal opět prostor před Art Centrem 
Galerie 4. V loňském roce byl zvolen jako náhradní prostor 
za místo v rokli u Západočeského divadla v Chebu, kde 
byl plánován archeologický výzkum. Změna místa přispěla 
k propagaci nového působiště Galerie 4, s adresou na 
Františkánském náměstí. Že volba je nejlepší možnou 
variantou potvrdili jak účinkující, tak většina návštěvníků, 
ač organizátorovi přináší další administrativní zátěž 
v souvislosti s vyřízením uzavírky nepříliš frekventovaného 
prostoru pro dopravu a parkování. Pozitivní byla 
tolerance nájemníků i vlastníků místních domů.

Po dobu výstav se většina autorů zdržuje na místech svých 
prezentací, návštěvník má přímou možnost komunikovat 
s vystavujícím. Hlavním místem setkání s vystavujícími 
jsou však stále vernisáže a společenské setkání s autory 
během středečního slavnostního zahájení festivalu.

Svou tvorbou se prezentovalo na 200 vystavujících umělců 
z České republiky, Německa, Francie, Švýcarska, Ruska 
a Belgie. Zúčastnili se např. Hana Connor, Veronika 
Šrek Bromová, Vladimír Kafka, Radovan Hrabý, Jaromír 
Hanzlík, Georg Jirásek Theusing, Bořivoj Hořínek, Vlastimil 
Kula, Adéla Leinweberová ad.. Fotograf Josef Koudelka 
byl představen formou filmové projekce, snímkem 
režiséra Gilada Barmana. Své projekty představily 
umělecké školy, instituce a spolky, polovinu vystavujících 
tvořili talentovaní amatéři a fotografické kluby. 

Hudební programová skladba nabídla ve většině opět 
nová jména. Představili se studenti či čerství absolventi 
hudebních škol např. Mydy Rabycad nebo B&F i alternativa 
v čele s WWW.neurobeat a bubeníkem Pavlem Fajtem. 
S kapelou vystoupil Tomáš Klus, který, ještě jako neznámý 
písničkář, osvěžil festival již v roce 2008. Regionální 
kapely, nebo kapely jejímž členem je osoba z regionu 
pocházející, se představily v sobotním odpoledni. 
Výjimečným zážitkem byl koncert kapely Hadem pro 
mého Munga v kostele na Františkánském náměstí. 

Na mladší a dětské návštěvníky byl zaměřen hlavně 
dopolední program. Divadlo B uvedlo představení Malý 
pán, program pokračoval interaktivním Dřevokoňským 
kláním divadla Dokola, divadlo DAMM uvedlo Žabí 
příběhy. Prostor dostal dramatický obor pod hlavičkou 
ZUŠ Cheb. Herci ZDCH uvedli s úspěchem dvě představní 
pro dospělé i děti. Ve večerních hodinách, v poslední den 

festivalu, postavilo svou scénu, pro klaunskou inscenaci 
Zero, i oblíbené divadlo Teatr Novogo Fronta, tento 
soubor uvedl během dne představení pro děti a mládež.

Festival klade důraz na tvůrčí a aktivní přístup návštěvníka. Tak 
se může každý zapojit při tvůrčích dílnách i performancích. 
Dvorek „hřiště“ nabídl soutěže s uměleckou tématikou, 
v dopoledních hodinách byly v obležení dílny a prezentace. 
Z řad lektorů se snažíme vybírat regionální tvůrce, kteří 
prezentují známé i méně známé tvůrčí techniky a postupy, 
i autorskou tvorbu. Návštěvníky dvorku na Františkánském 
náměstí potěšila autorská tvorba M. Markové pod názvem 
Keramika Mia. Dalším místem workshopů, prezentací 
a performancí je zahrada Františkánského komplexu, za 
nadšené asistence dětí a dospělých toto místo letos ovládla 
výtvarnice, performerka a fotografka Veronika Šrek Bromová. 

I film je součástí vizuálního umění, své návštěvníky 
si našly filmové projekce v galerijním klubu. 
Mladé autory prezentoval snímek Stojí hruška pod 
hlavičkou Absolvent 90´, DS Na balkoně, nebo již 
zmiňovaný „Koudelka fotografuje svatou zemi“. 

Novinkou festivalového programu byl specifický styl 
básnického přednesu, který má v Čechách své aktéry 
a příznivce více jak deset let, u nás znám pod názvem 
Slam poetry. Moderovaní této disciplíny Filipem Korytou 
bylo s úspěchem přijato návštěvníky, stejně tak jako celý 
pořad. Výtvarník Vladimír Kafka se představil jako léčitel 
a bavič v besedě spolu s hercem Jaroslavem Duškem. 
Přehlídka oděvní tvorby studentů SUPŠ Karlovy Vary 
s názvem 4YOU pak přinesla nové prvky z oblasti módy. 

Během 15.ročníku festivalu byla vystavena všechna 
tabla s portréty účastníků a návštěvníků, Ateliérem 
portrétní fotografie již prošly tisíce příznivců festivalu.

Prostranství pro instalace ubývá, mění se dříve zanedbávaná 
místa, rozšiřují se parkoviště, místa následně nejsou pro 
instalace vhodná. Snažíme se však uspokojit alespoň 
část zájemců z řad vystavujících, každoročně nelze 
uspokojit ani zájem kapel a divadelních souborů, zvláště 
regionálním by měl být vytvořen kvalitní prostor, kde by 
mohly své ambice a výsledky veřejnosti odprezentovat.

Ani letos nemusely být použity náhradní kryté 
prostory, počasí festivalu opět přálo. 

Organizátor i letos podal žádost o finanční dotaci, tak 
festival finančně podpořil Karlovarský kraj i Město Cheb. 

Statistika Chebské dvorky

200 vystavujících
13 hudebních programů

10 divadelních představení
12 workshopů

3 projekce

1 módní přehlídka
1 přednáška / beseda

1 performance
1 slam poetry
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Chebské dvorky 2017
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Galerijní klub
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Program galerijního klubu (mimo dílen)
20. 1.–15. 3.
Jaroslav Seibl: Světlo města

Výstava obrazů chebského malíře, který se věnuje 
městským vedutám s důrazem na atmosféru místa 
v různém počasí – déšť, mlha, sněžení, vítr. Nově 
se představil převážně technikou akvarelu.

17. 3.–25. 4.
Zbyněk Illek: Archiv

Výstava fotografií z archivu autora, který představil 
své černobílé práce z 90. let minulého století, 
ale i barevnou tvorbu po roce 2000.

28. 4.–26. 5.
Cheb na přelomu 19. století

Výstava fotografií historické části Chebu kolem 
roku 1900 a stejného místa z roku 2000. 

2. 6.–2. 7.
Chebské dvorky, Marie Mio Olaf / 5+1

Máří Marková
Mladá autorka představila své „deníkové“ fotografie ve 
velkorysé koláži a řadu objektů a intimních instalací.

15. 9.–12. 10.
Karel Matoušek: Akvarely

Výstava chebského malíře ukázala méně známou 
akvarelovou tvorbu autora, jehož hlavním tématem 
je každodenní život a figurální tvorba.

13. 10.–9. 11.
Petr Novák: Jedenáct úderů kol železničního vozu

Výtvarník a pedagog představil zajímavý projekt, který vznikal 
postupně od konce 90. let. Na pražcové podložky kreslil 
své dojmy z cesty po zaniklé trati z Chebu do Německa.

10. 11.–7. 12.
Josef Fleischman: Přes vůně k abstrakci

Výstava chebského malíře, který vybral kolekci 
„květinových“ olejomaleb vznikajících během 
letních měsíců, které autor tráví v přírodě.

8. 12. 
Spolek Ateliér: Pozdní sběr

Výstava fotografií a obrazů členů spolku Ateliér 
Galerie 4 a jejich hostů. Výroční výstava spolku 
představující práce uplynulého roku.

Večer v klubu s výstavou Zbyňka Illka, Albert Romanutti a Ondřej Matějka, kulturní vložka

Absence blízkosti  Josef Tuka režisér filmu, Adéla Leinweberová – fotografie k filmu

Večer v klubu s Michaelem Žantovským

Janna Riabowa, z cyklu Trivia, 2014–2017,180×120 



16

Večer v klubu s Karlem Matouškem. Autor s Ivou Zimáčkovou.

Projekce fotografií a beseda s Jaroslavem Kučerou.Výstava V. Havel – Rozloučení, fotografa L. Stiburka. 
K besedě s Michaelem Žantovským.

Večer v klubu s výstavou Josefa Fleischmana

Večer v klubu s výstavou Petra Nováka
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dílna Malý fotograf I.

dílna Kolečko na tričko

dílna Barevná cestička

dílna Malování na hedvábí
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Animační programy
17. 1. a 19. 1. 2017
Animační program k výstavě: Ivana Lomová – Všichni ti cestující

Věkový limit: 7–15 let

Animační program byl určen žákům základních a uměleckých škol. Skupiny žáků byly seznámeny s institucí Galerií 4 
a historií budovy. Dozvěděly se o širší tvorbě autorky výstavy, následovalo přiblížení pojmu realismus. V průběhu animace 
vyplňovaly pracovní listy, v závěru plnily praktickou část, během níž pracovaly se zapůjčenými fotoaparáty.

Dílny pro děti
4. 3. 2017
Kolečko na tričko 

Věkový limit: od 3 let

Dílna, během které nejmladší účastníci kreslili obrázek, 
starší již vytvářeli své logo a následně umisťovali na 
placky/odznaky. Pracovali se základními pomůckami, 
pastelkou, tužkou, fixem, ti zkušenější použili k tvorbě 
noviny. Vyzkoušeli si zručnost, kreativitu, zpracovávání 
menšího formátu, učili se tvořit i za pomocí techniky 
– strojku, obsluhovat lis na tvorbu odznaků.

25. 3. 2017 
Dílna pod střechou – Malování na hedvábí

Věkový limit: od 8 let

Účastnící si vyzkoušeli techniku malování na hedvábí 
za pomoci vosku. Seznámili se s historií zpracování 
hedvábí a rozličnými technikami uměleckého zpracování. 
Dle vlastní předlohy vytvořili výslednou práci. Učili se 
napínat materiál na rám, získávali zkušenost s malováním 
štětcem a horkým voskem na textil, vytvářeli kontury 
pro následné nanesení barev a motivu na hedvábí. 
Přemýšleli o kompozici a vhodném výběru barev.

22. 4. 2017
Barevná cestička

Věkový limit: od 4 let

Kámen jako nejstarší médium pro záznam obrazu. 
Účastníci malovali temperovými barvami na oblázky. 
Vyzkoušely si tak, malbu na specifický povrch a tvar. 
Musely zapojit svou fantazii, kreativitu. Obrys, 
kresbu i nerovnost kamene zakomponovali do 
svého vybraného motivu. Pro lepší zachování barvy 
povrchu byl v závěru použit průhledný fixatér.

16. 9. 2017 
To je moje

Věkový limit: od 3 let

Účastníci vytvářeli odlitky vlastních rukou. Pracovalo se 
s modelínou, která sloužila jako forma na odlití sádry. 
Vznikaly oválné destičky s reliéfem dlaně. Na zadní 
stranu se zapustil provázek ve tvaru očka pro případné 
zavěšení na zeď. Vytvořili si tak objekt, který může 
sloužit jako dekorace, ale i jako vzpomínka. Dál mohou 
zpracovávat touto technikou další jiné objekty.

30.9. 2017 
Dílna pod střechou – Malý fotograf I.

Věkový limit: od 7 let

Fotografický workshop zaměřený na téma portrét. Skupiny 
dětí byly během prezentace seznámeny s pojmem portrét, 
s tvorbou známých českých fotografů, s náročností 
fotografické disciplíny v oblasti portrétu. Proběhla teoretická 
a praktická ukázka, jak zacházet s kompaktními fotoaparáty 
a světly. Workshop byl veden zábavnou formou. K dispozici 
byly módní doplňky, rekvizity apod. Vznikly tak různé druhy 
portrétů, děti fotoaparátem zachycovaly i emoce, odrážející 
se ve výrazu obličeje. Vybrané a vytištěné portréty si odnesly 
jako výsledek své, pro mnohé první, práce s fotoaparátem.

21. 10. 2017 
To jsem já

Věkový limit: od 3 let

Během této dílny si účastníci vyzkoušeli klasickou techniku 
novinové koláže. V první fázi se pořídila a vytiskla fotografie 
frekventanta, kterou pak pozměněnou umístili do prostoru 
koláže. Vznikala tak dílka, kdy se děti pomocí své fantazie 
a zručnosti ocitly ve světě svých představ a přání.

25. 11. 2017 
Dílna pod střechou – Workshop Malý fotograf II. 

Věkový limit: od 7 let

Fotografický workshop zaměřený na téma zátiší. Účastníci 
byli za pomoci prezentace seznámeni s pojmem zátiší, 
zjistili, jaké mohou být varianty. Bylo jim ukázáno jak 
manipulovat s fotoaparáty, světly a stativy. Fotili a aranžovali 
klasické zátiší s ovocem a zeleninou, podruhé se pokoušeli 
o zábavnější formu a avantgardní přístup. Měli možnost 
využití vícebarevné drapérie, změnu pozadí a další rekvizity. 
Výsledně si odnášeli vytištěnou a zarámovanou fotografii.

16. 12. 2017 
Dílna pod střechou – Vánoční snění

Věkový limit: od 7 let

Dílna s vánoční a zimní tématikou, ve které se 
vyráběla sněžítka. Využily se tak prázdné zavařovací 
skleničky, přírodniny i průmyslově vyrobené figurky 
a komponenty. Dílna byla zaměřena na šikovnost 
a zručnost, schopnost esteticky zpracovat technicky 
náročnou ruční výrobu trojrozměrného objektu, na zvolení 
vhodné barevné kombinace všech komponentů. 
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Archiv studijního a dokumentačního materiálu
Z hlediska odborné činnosti pokračovala galerie v průběhu roku 2017 ve vedení archivu studijních 
a dokumentačních materiálů. Veškeré materiály z vlastní činnosti organizace v daném roce byly 
archivovány. Jednalo se o dvojlisty, pozvánky a plakáty k výstavám a kulturním akcím. 

Dále byla vedena studijní knihovna tištěných materiálů. Nově byly zařazeny obrazové a teoretické publikace 
českých i zahraničních autorů. Studijní knihovna obsahuje již poměrně značné množství tištěných materiálů 
a další stále přibývají, je v plánu některé starší publikace vyřadit a studijní knihovnu aktualizovat. 

V rámci studijního archivu fotografií bylo za uplynulý rok zpracováno fyzicky a elektronicky na 115 fotografií z roku 2017. 
Fyzické zpracování spočívalo v opatření fota popiskem, uložení fotografie do nekyselého papíru, označení číslem a uložení do 
archivační krabice, obalu. Ke každé fotografii byl vytvořen elektronický záznam v programu Demus, který obsahoval technické 
parametry, stav a popis snímku. Jednalo se o zpracování autorských fotografií a fotografických prací z výstavy KontAKTfoto 2016.

Publikační činnost
Bylo vydáno 9 katalogů k výstavám, 1 
trojjazyčný propagační materiál

Akviziční činnost
Do sbírky dokumentačních a studijních materiálů byly 
zakoupeny fotografie Michela Thersiquela a Vladimíra 
Židlického, celkem 8 kusů za částku 112 520,80 Kč.

dílna Malý fotograf I.

dílna Malý fotograf II.

dílna To je moje

dílna To je moje



Prezentace v médiích
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 « Sára Saudková, Ruce II.

Webové stránky
www.galerie4.cz jsou pravidelně aktualizovány

zobrazení stránek: 23 706

návštěvy stránek: 9 456 

Facebook
pravidelně aktualizován, aviza výstav a všech akcí, které 
pořádá galerie, doplňováno o fotografie a videa z akcí

Média – tisk 
Radniční listy, Dnes, Hospodářské noviny, 
Foto Video, Chebský deník, Ouest France, 
Le Telegram France, Franken Post, Neue Zeitung

Český rozhlas Plzeň, Český rozhlas, 
Karlovy Vary, Hitrádio Dragon Plzeň

TV západ, Chebská televize, ČT 1, ČT 2

Kulturní weby 2017
Kulturní kalendář města Cheb 31×

zapad.cz 16×

bbkult.net 24×

akce.cz 16×

zdaryvary.cz 31×

muj.atlasceska.cz 30×

mistnikultura.cz 28×

peknyden.cz 8×

zivykraj.cz 13×

kdykde.cz 20×

Antonín Kratochvíl, Moscow Nights

Všechna opatření uložených Radou 
Karlovarského kraje byla splněna.

Rozložení návštěvnosti www.galerie4.cz v průběhu roku.



Údaje o výsledcích proběhlých kontrol
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« Jiřina Mužíková, polní ordinace ve Fanuelu

Město Cheb – veřejnoprávní kontrola na 
poskytnuté granty a dotace na akce:

o� Chebské dvorky 2015, 2016
o� Slavnostní otevření Art Centra Galerie 4
o� Vydání publikace k 30. Výročí založení Galerie 4
o� Instalační závěsný systém do Art Centra Galerie 4.
Veřejnosprávní kontrola byla zahájena dne 12. 12. 2016 
v 9:00 hod. v Chebu, Františkánské náměstí 30/1.

Veřejnoprávní kontrola byla ukončena v březnu 2017. 
Kontrola zjistila drobný nedostatek v dokumentaci věty 
„knihu spolufinancovalo město Cheb“ na webových 
stránkách galerie v době prezentace knihy (chyběl 
print screen). Vzhledem k tomu, že na jiném místě 
webových stránek je trvale umístěna informace 
o spolufinancování knihy bylo Radou města Cheb 
rozhodnuto o upuštění od případných sankcí.

VZP – provedení kontroly plateb pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného 

Zahájení kontroly: dne 18. 4. 2017 v 8:30 hodin. 
Kontrolované období: 9/2012 – dosud 
Místo kontroly: VZP ČR Sokolov, 
B. Němcové 2065, 1. patro, č. dv. 117
Kontrola proběhla bez závad. 

„Kontrola použití veřejné finanční podpory 
poskytnuté z rozpočtu Karlovarského 
kraje na projekt „Art centrum Galerie 4 
– rekonstrukce Špýcharu, Františkánské 
náměstí 30/1“, od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2016 
a období účetně a věcně související.

Kontrola zahájena dne 4. 5. 2017 v 9:00 hodin.
Kontrola ukončena dne 19. 7. 2017
Kontrolou zjištěné nedostatky byly odstraněny Opatřením 
k odstranění nedostatků z kontroly ředitele organizace 
ze dne 21. 8. 2017. Originály dokumentů jednacího 
řízení bez uveřejnění, které sloužily pro rozhodování 
Rady Karlovarského kraje nebyly galerii vráceny.

„Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, 
se zaměřením na inventuru a inventarizaci 
majetku a závazků“,  za období od 1. 1. 2016 do 
31.12.2016 a období účetně a věcně související.

Kontrola byla zahájena dne 4. 12. 2017 v 10:00 hodin.
Kontrola byla ukončena dne 16. 1. 2018
Kontrola proběhla bez závad.

z dílny To jsem já

Marie Sieberová, KontAKTfoto 2016

Janna Riabowa, z cyklu Trivia,2014-2017 100x200cm

Vladimír Židlický, Gentle gesture, 2009



Údaje o hospodaření
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Přehled hospodaření Galerie 4 v roce 2017

VÝNOSY CELKEM hlavní činnost hospodářská činnost

Výnosy z prodaného zboží 2 761,00 2 761,00

Jiné výnosy z vlastních výkonů 484 310,00 416 688,00 67 622,00

Ostatní finanční výnosy 2 190,00 2 761,00

KK – provozní dotace na hlavní činnost 6 342 000,00 6 342 000,00

Město Cheb 450 000,00 450 000,00

VÝNOSY CELKEM 7 281 261,00 7 214 210,00 67 622,00

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 383 010,33 355 893,56 27 116,77

Spotřeba energií 198 861,46 195 228,46 3 633,00

Prodané zboží 2 761,00 2 761,00

Opravy a udržování 26 643,68 26 643,68

Cestovné 48 974,42 48 974,42

Náklady na reprezentaci 894,54 894,54

Ostatní služby 1 249 853,32 1 249 853,32

Mzdové náklady 2 864 961,00 2 853 598,20 11 362,80

Zákonné sociální pojištění 947 942,00 944 078,65 3 863,35

Jiné sociální pojištění 7 429,00 7 398,95 30,05

Zákonné sociální náklady 65 870,42 65 643,15 227,27

Jiné daně a poplatky 3 876,00 3 876,00

Odpisy dlouhodobého majetku 838 583,00 833 507,00 5 076,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 124 644,64 124 644,64

Ostatní náklady z činnosti 61 990,00 61 990,00

Kurzové ztráty 1 387,56 1 382,33 5,23

NÁKLADY CELKEM 6 827 682,37 6 776 367,90 51 314,47

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 – ZISK 453 578,63 437 842,10 16 307,53

Finanční fondy Galerie 4

Název
Počáteční stav 

k 1. 1. 2017
Tvorba Čerpání

Konečný stav 
k 31. 12. 2017

Fond odměn 180 334,06 3 168,00 183 502,06

FKSP 38 550,55 55 760,62 32 624,90 61 686,27

Fond investic 984 125,18 838 583,00 946 520,80 876 187,38

Rezervní fond 201 189,28 12 671,02 213 860,30

« Jaroslav Kučera, Bufet Koruna, 1972



Personální struktura
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« Jindřich Eckert, Autoportrét jako fotografa krajin, kolem 1870, kolorovaná vizitka

Cheb na přelomu 19. století, Špalíček, 1900 Cheb na přelomu 19. století, Hradební ulice, před r. 1900

Ředitel (1)

SOP KVČ (1)

Recepce (0,9) Recepce (0,6) Dobrovolní 
spolupracovníci

SOP Pedagog/
Klub (1)

SOP Archiv/
Admin. výstav (1)

SOP Výstavář/
Údržbář (1)

Zástupce 
ředitele (1)

Ekonom (1)
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Galerie 4 – galerie fotografie
příspěvková organizace Karlovarského kraje

Františkánské náměstí 30/1, 350 02 Cheb 

T: 354 422 838 (út–ne, 10.00–17.00)

E: galerie4@galerie4.cz
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