
 Galerie 4 
v!ro"ní zpráva 2011



Galerie 4

Kamenná 2, 350 02 Cheb, !eská republika

T, F: +420 354 422 838 

galerie4@galerie4.cz

www.galerie4.cz



1

Foto na titulní stran!

Dana Kyndrová – Togo (1975)

Z"izovatel:

V"ro#ní zpráva 2011
Vydáno nákladem 50 ks v b"eznu 2012
Grafi cká úprava www.studioillek.cz
Tisk: Skyepress – tiskárna Halla

Galerie 4
p"ísp#vková organizace Karlovarského kraje
Kamenná 2, 350 02 Cheb, !eská republika
T, F: +420 354 422 838 
galerie4@galerie4.cz | www.galerie4.cz

Pod!kování 
Ministerstvo kultury !R 
M#sto Cheb

Asisten$ní centrum, a.s.

Jakub Pánik

HB print s.r.o.

Nelan spol. s r.o.

SkyePress – Tiskárna Halla

DOSTA s.r.o.

Terea s.r.o.

Cateringo – Erik %&astn'

KomTech – Alan Vejra(ka

Obsah

Vyhodnocení pln#ní úkol) z hlavní $innosti 2

Prezentace Galerie 4 12

Zhodnocení $innosti 14

Údaje o hospoda"ení 16

Personální struktura 18



Vyhodnocení pln#ní úkol) z hlavní $innosti

Kapucín – Ladislav %olc



3

V'stavy v Galerii 4
10. 12. 2010–14. 1. 2011
25 let Galerie 4
V'stava v#novaná 25. v'ro$í zalo(ení 
Galerie 4, galerie fotografi e.

21. 1.–19. 2. 
Ladislav $olc / RETROSPEKTIVA 1970–2010
Pr)"ez fotografi ckou tvorbou pra(ského 
fotografa a publicisty. 

25. 2.–2. 4. 
Choice
A. Balco, A. Dvo"áková a V. Fischer, M. Maren$in, 
K. T)ma, E. Sobek. Fotografi cká agentura 
Choice Images p"edstavuje své $leny.

8. 4.–28. 5.
Thomas Brenner
V'stava k oslavám 950 let m#sta Chebu. N#meck' fotograf 
vystavuje projekt „border“, realizovan' v Chebu.

3. 6.–29. 6. 
Ohnestrom
V'stava stejnojmenné tv)r$í skupiny mlad'ch 
$esk'ch fotograf) ve slo(ení Karel Bláha, 
Jind"ich !ermák, Jaroslav Slavík, Ji"í Vesel'

V'stava Lázn# ve 3D 25 let G4 Stanislav Ko(en'

1. 7.–25. 7. 
KontAKTfoto 2010
Fotografi e z 15. ro$níku fotografi ckého 
workshopu pod vedením Tona Stana.

29. 7.–30. 8. 
„Konec zem!… Finistere…“
V'stava v'sledk) z první $ásti fotografi ckého 
workshopu v Bretani.

2. 9.– 31. 10.
Pavel Scheufl er: Západo#eské lázn! ve 3D
Historik fotografi e p"edstavuje $eské lázn# 
v letech 1860–1910 na stereofotografi ích.

4. 11.–3. 12.
Homeless People 
Ob$anské sdru(ení Phos p"edstavuje své 
$leny: Ivana Pástorová, Michal Fulier, Andrej 
Lojan, Laco Ma*ar, Matú+ Zajac.

9. 12.–7. 1. 
Al%írsko a Togo
Al(ír (1964–66) a Togo (1975), Libu+e a Dana Kyndrovy 
Dokumentární fotografi e matky a dcery 
z jejich dlouhodobého pobytu v Africe.

V'stavní $innost p"inesla laické i odborné ve"ejnosti 
mo(nost srovnání klasické fotografi e s fotografi í vyu(ívající 
nejmodern#j+ích technologií (Brenner × Ohnestrom), 
sou$asné dokumentární fotografi e s dokumentem 
60. a 70. let (Choice Images × Libu+e a Dana Kyndrovy), 
sou$asné $eské a slovenské fotografi e (Phos × Choice). 
Galerie 4 p"edstavila v'sledky fotografi ck'ch projekt) (Konec 
zem#… Finistere…, KontAKTfoto) jejími( protagonisty byli 
Luká+ Kliment a Robert Vano. Jednou z nejzajímav#j+ích 
v'stav byla prezentace 3D fotografi í z p"elomu 
19. a 20. století p"ipravená PhDr. Pavlem Scheufl erem, 
která byla pro velk' zájem náv+t#vník) prodlou(ena. 

Zahrani$ní v'stavy v N#mecku a ve Francii se setkaly 
s úsp#chem, kter' vyústil v dohody o pokra$ování spolupráce 
v roce 2012. Devát' ro$ník festivalu um#leck'ch projekt) 
Chebské dvorky p"ilákal vystavující z celé republiky 
a sousedního N#mecka. Workshopy byly pln# obsazeny 
a jejich v'sledky budou prezentovány v p"í+tím roce.

Mimo plánované akce uskute$nila Galerie 4 fotografi ckou 
v'stavu v#novanou 950. v'ro$í m#sta Chebu a 17. listopadu 
1989 z archivu studijní a dokumenta$ní sbírky Galerie 4. 
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KonAKTfoto – vernisá( – Tono Stano

V'stavy mimo Galerii 4
8. 7.–31. 7. 
Karolína Koblenová, Zbyn!k Illek „Libre Choix“
Fotografi cká v'stava v galerii k"í(ové chodby 
kostela Franti+kánského klá+tera,Cheb.

Zahrani$ní v'stavy
23. 3.–1. 5. 
DUEL v po&adí první
v'stava $len) o.s. Ateliér G4 Silvie K"í(kové a Jana 
Sch'bala v galerii Badhaus, Kulmbach, N#mecko.

28. 9.–23. 10. 
DUEL v po&adí druh"
$lenka o.s. Ateliéru G4 Hana Oli+arová 
a Zbyn#k Illek p"edstaví své práce v galerii 
Badhaus, Kulmbach, N#mecko.

Workshopy a festivaly
28. 5. 
Chebské niky
záv#r projektu v#novanému 950 let)m m#sta Chebu.

8. 6.–11. 6.
CHEBSKÉ DVORKY 2011
9. ro$ník festivalu um#leck'ch projekt) 
s mezinárodní ú$astí v historickém centru m#sta.

2. 7.–6. 7.
KontAKTfoto
16. ro$ník fotografi cké dílny portrétu a aktu 
s mezinárodní ú$astí, lektor Robert Vano.

24. 7.–31. 7. 
Konec zem!…Finistere…
!esko-francouzsk' um#leck' workshop. 
2. $ást projektu v Chebu za ú$asti autor) 
um#lecké asociace LaVeduta z Bretan#.

29. 10. 
MiXXXART
Tv)r$í workshop pro +irokou ve"ejnost 
s v'stavou a kulturním programem 

17. 12.
Hrátky s drátky 
P"edváno$ní tv)r$í dílna pro dosp#lé a d#ti v Galerii 4

Art Centrum Galerie 4
V roce 2011 byla zpracována studie proveditelnosti na akci 
„Rekonstrukce +p'charu, Franti+kánské nám#stí 1, Cheb 
– Art Centrum Galerie 4“ oblast podpory 4.1. budování 
a rozvoj atraktivit a infrastruktury !R v rámci ROP NUTS 
II Severozápad a v daném termínu byla podána (ádost 
o fi nancování tohoto projektu. Projekt byl vy"azen. Ve 
zd)vodn#ní bylo uvedeno, (e projekt zakládá ve"ejnou 
podporu. Podaná stí(nost proti rozhodnutí byla zamítnuta 
s tím, (e o tom zda projekt zakládá $i nezakládá ve"ejnou 
podporu rozhoduje v'hradn# Regionální rada.

V sou$asné dob# se hledají jiné mo(nosti 
fi nancování tohoto projektu.

Vernisá( Dana a Libu+e Kyndrovy

Till Bolwagen – host vernisá(e Border

Vernisá( PHOS
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 Konec zem#… Finistere… – pracovní jednání na radnici v Quimperlè

Vernisá( – Thomas Brenner

Hrátky s drátky%pejchar – v'stava Setkání – Enkaustika

V'stava Choice

V'stava Thomas Brenner

Vernisá( Ladislav %olc

Celkem 16 v"stav: 
 10  v Galerii 4, 
 6  mimo Galerii 4, (4 v zahrani$í)

Bylo uspo"ádáno 5 workshop' (Chebské niky, Kontaktfoto, 
Konec zem#… Finistere, Mixxxart, Hrátky s drátky)

Na Chebsk'ch dvorcích prob#hlo 25 v"stav od 
150 autor' s více ne( 1000 exponát', 20 workshop', 
9 koncert', 13 divadelních p&edstavení z toho 7 pro 
d#ti, 5 fi lmov"ch projekcí na kter'ch bylo promítnuto 
25 fi lm' z toho 11 FAMO Písek, 10 FAMU Praha, 
2 BigAnimation , 1 módní p&ehlídka a 1 autorské #tení.

V+ech akcí se zú$astnilo 30 100 náv(t!vník'
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MiXXXART 
Náv+t#vníci m#li mo(nost od 10.00 do 18.00 shlédnout 
v'stavu nejzda"ilej+ích prací ú$astník) dílen leto+ních 
Chebsk'ch dvork), které byly v#novány v'ro$í 950 let m#sta 
Chebu. Sou$asn# byl promítán videozáznam z pr)b#hu 
Chebsk'ch dvork) 2011 a nainstalována v'stava fotografi í, 
které po"ídili b#hem $ty"denního festivalu ú$astníci-
vystavující. P"ipraveny byly tv)r$í dílny pod vedením Ateliéru 
MIRKA a $len) o.s. ATELIÉR. Náv+t#vníci mohli strávit v Galerii 
4 cel' den. Své tv)r$í schopnosti a kreativitu si vyzkou+eli 
p"i v'rob# vlastního +perku z polymerové hmoty a kovov'ch 
komponent), p"i tvorb# s hork'mi vosky – Encaustice, nebo 
p"i ji( oblíbeném malování hork'm voskem a barvami na 
hedvábí. Doporu$oval se pracovní od#v $i alespo, plá+&.

Sou$ástí MiXXXARTU bylo p"edstavení divadla Ani$ka 
a letad'lko. Brn#nská here$ka, autorka hudby a text), 
po"adatelka v'tvarn'ch dílen, zárove, zp#va$ka 
a saxofonistka skupiny JABLKO- Ani$ka Ducha,ová se 
p"edstavila v 15.00 hod. v surrealistické pohádce se 
zp#vem a hudbou Malá ve$erní Snítka. Jist# pot#+ila d#ti 
a nadchnula i rozesmála nejednoho dosp#lého diváka.

Malá Ani$ka opatlaná pastou, m'dlem a pe"í$ky 
p"ivolávala trubkou od vysava$e Mal' r)(ov' sen. 
Surrealistická pohádka s kubistick'm koncem. 
Maminka se dneska zdr(ela v práci. Malá Ani$ka se 
bojí usnout, a tak si zpívá, hraje a d#lá svin$ík…

Divadlo ANI!KA A LETAD.LKO vychází z autorské divadelní 
tvorby a $asto vyu(ívá mo(ností a nemo(nosti divadla 
jednoho herce. Spojuje prvky kabaretu, loutkového 
a p"edm#tového divadla. Hledá hranice mezi vtipem 
a trapasem. Míchá divadelní (ánry a de+&ové kapky 
s blátí$kem, vtahuje diváka do d#je… O$ekávala se pr)tr( 
mrak) a p"íval sv#(ích de+tík). O va+e blaho se starali 
Ani$ka Ducha,ová a v+ichni stálí i nestálí $lenové posádky. 

KontAKTfoto
Fotografi cká dílna portrétu a aktu s mezinárodní 
ú$astí vznikla v roce 1996 jako pokra$ování projektu 
Fotodiagonála, kter' Galerie 4 organizovala spole$n# 
s anglick'mi, italsk'mi a n#meck'mi fotografy.

KontAKTfoto je ur$eno poslucha$)m um#leck'ch +kol, 
profesionálním fotograf)m a vysp#l'm amatér)m, kte"í 
mají mo(nost pracovat pod vedením p"edních $esk'ch 
fotograf), zab'vajících se fi gurální tvorbou. Dílny se 
ú$astní pr)m#rn# dvacet fotograf), p#t model), laboranti 
a technick' personál. Lektory dílny byli nap". Tono Stano, 
Gabina Fárová, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Miro %volík, 
Vladimír /idlick', Sára Saudková, Martin Schreiber a dal+í.

Zpo$átku se pou(íval $ernobíl' materiál, kter' p"es noc 
zpracovávali laboranti do podoby náhled) a ú$astníci 
m#li mo(nost konzultovat za n#kolik hodin své v'sledky 
s lektorem. Lekto"i jsou také kurátory v'stavy, která probíhala 
v následujícím roce v !eské republice a v zahrani$í.

S nástupem digitálních technologií se podíl klasické 
fotografi e za$al sni(ovat a v'sledky posledních $ty" 
ro$ník) jsou u( tém#" celé fotografovány a zpracovány 
digitální technikou. Mo(nost okam(ité konzultace vede 

 MiXXXART – %perka"ská dílna

MiXXXART – Malá ve$erní snítka – Ani$ka a letad'lko 

MiXXXART  – Enkaustika 

KontAKTfoto – Robert Vano a modelky 
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ke zkvalit,ování tvorby jednotliv'ch autor), ale také 
klade vy++í nároky na lektorskou práci z d)vod) v#t+ího 
po$tu snímk). Stoupla i náro$nost na technické vybavení 
konzulta$ního st"ediska – databanky, notebooky, tiskárny.

Fotografování probíhá v improvizovan'ch ateliérech 
vybaven'ch zábleskov'mi a halogenov'mi sv#tly, ale 
i v dal+ích prostorech, jako jsou p)dy, sklepy apod. 
V roce 2011 se dílna poprvé uskute$nila v letních 
m#sících a tak bylo mo(no fotografovat i v exteriérech, 
i kdy( de+tivé po$así práci venku p"íli+ nep"álo.

Modely jsou vybírány z fotografi ck'ch agentur a ka(doro$n# 
dostávají p"íle(itost také modely vze+lé z konkursu.

16. ro$ník KontAKTfota, probíhal v areálu zámku 
Kamenn' dv)r u Kyn+perku, kter' poskytoval prostory pro 
fotografování, ubytování a stravování ú$astník). Vybavení 
materiály a tiskovou technikou zaji+&uje od roku 2006 fi rma 
Canon.cz Imageprograf, která také tiskne v'stavní kolekci.

Lektorem 16. ro$níku KontAKTfota byl znám' 
fotograf Robert Vano, kter' sv'mi p"edná+kami 

a konzultacemi nadchnul v+echny ú$astníky.

Chebské dvorky 2011
9. ro$ník krajského festivalu um#leck'ch projekt) 
s mezinárodní ú$astí, konan' pod zá+titou 
hejtmana Karlovarského kraje PaedDr.Josefa 
Novotného prob#hl od 8. do 11. $ervna 2011 na 
28 místech v historickém centru m#sta Chebu.

Z hlediska rozmíst#ní dvork) do+lo ke zm#nám, které p"isp#ly 
k v#t+í koncentraci v'stav a program). Zcela se zru+ilo 
pou(ití dvork) na v'chodní stran# od nám#stí a posílily se 
dvorky na západní stran#. Severní hranici dvork) tvo"ila 
K"í(ovnická ulice a na jihu ulice Obrn#né brigády. Páte"ními 
komunikacemi se tak staly ulice Dlouhá, Hradební a R)(ová 
a tím do+lo ke snadn#j+í orientaci náv+t#vník) festivalu. 

Z hlediska programového do+lo k nav'+ení po$tu workshop) 
pro dosp#lé i d#ti, a to na dvojnásobek p"edcházejícího 
roku. Celkem prob#hlo 20 workshop), které byly pln# 
obsazené po dobu jejich trvání. Neobvyklé techniky 
v'tvarné tvorby si vyzkou+elo n#kolik set zájemc).

Koncerty, divadelní p"edstavení a v'stavy z)staly v rozsahu 
minulého roku z d)vodu nedostatku fi nan$ních prost"edk). 

Na Chebsk'ch dvorcích prob#hlo: 
 25 v'stav od 150 autor) s více ne( 1000 exponát)
 20 v'tvarn'ch workshop)
 9 koncert) 
 13 divadelních p"edstavení z toho 
 7 pro d#ti 
 5 fi lmov'ch projekcí, na kter'ch bylo promítnuto 25 fi lm) z toho 

 11  FAMO Písek 
 10  FAMU Praha 
 2  BigAnimation 
 1  módní p"ehlídka 
 1 autorské $tení

 KontAKTfoto

 KontAKTfoto

KontAKTfoto – místo konání workshopu



950 %palí$k)
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Prezentace Venduly Chalánkové

TataBojs – ve$erní koncert

Divadlo Vosto5 Námluvy s medv#dem



950 %palí$k) k 950. let)m m#sta Chebu
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Chebské dvorky
Umskup – Ani$ka v ringu

%pejchar – prezentace BERY DESIGNER Dílna enkaustiky



NIKY
0editel Galerie 4 a duchovní otec originálního 
projektu Chebské niky je vá+niv' fotograf Zbyn#k 
Illek, kter' si p"i hledání lokací pro jinou v'stavu 
v ulicích starého Chebu pov+iml, (e mnoho historick'ch 
budov má na fasád# prázdné niky a kartu+e, je( 
v minulosti obsahovaly malé sochy $i znak majitele 
domu a nyní zejí prázdnotou. Odtud byl u( jen kr)$ek 
k my+lence zaplnit je nov'mi um#leck'mi díly.

Pracovníci z Galerie 4 na+li asi 25 takov'ch míst, z nich( 
p"ibli(n# dv# t"etiny si podle jejich názoru zaslou(í 
obnovu. Poté oslovili v'znamné um#lce z celé !eské 
republiky a roku 2005 se deset zájemc) z jejich "ad 
zú$astnilo seminá"e, na n#m( se dozv#d#li podrobnosti 
o historii m#sta, jeho ulic a dom) a o p)vodní 
podobn# historického centra. Sou$ástí p"edná+ky 
byla i obrazová dokumentace p"edstavující jednotlivé 
objekty v podob#, jakou m#ly na po$átku 20. století. 
Na konci akce se pak v'tvarníci rozhodli pro konkrétní 
objekt, pro n#j( vytvo"í své dílo, a mohli se pustit 
do práce. Nejprve bylo ov+em nutné vytvo"it návrhy, 
k nim( se vyjad"ovali majitelé dom) a památká"i. 
Proto(e se jedná o fi nan$n# náro$n' projekt, bylo 
rozhodnuto, (e v první fázi dostanou „zelenou“ jen 
$ty"i so+ky, jejich( odhalení se pak konalo v zá"í 
roku 2007. Hned o rok pozd#ji k nim ale p"ibyla dal+í 
$tve"ice a roku 2011  se p"i p"íle(itosti 950. v'ro$í 
zalo(ení m#sta zaplnily i zb'vající prozatím osi"elé niky. 
Prázdné nez)staly také zmín#né domovní kartu+e.

Prohlídka osmnácti o(iven'ch nik se samoz"ejm# 
neobejde bez procházky, v jejím( rámci se budete moci 
seznámit s velkou $ástí historického centra, které je 
dnes chrán#no jako m#stská památková rezervace. 
Orientaci v jeho uli$kách vám usnadní plánek. 

Dílka v nikách sice neohromí sv'mi rozm#ry, ale 
ur$it# jsou zajímavá sv'm $asto velmi originálním 
pojetím, a zaslou(í si také p"ipomínku, (e jejich 
zrození je ve v#t+in# p"ípad) zále(itostí a( n#kolika 
m#síc). Nap"íklad sv#tec z Assisi zabral svému tv)rci 
m#síc modelování a teprve po dal+ím m#síci schnutí 
se mohlo p"istoupit k v'palu, po n#m( následovaly 
je+t# t"i m#síce malování v'jev) na povrchu sochy. 
Tak(e a( budete zaklán#t hlavu a vzhlí(et vzh)ru ke 
znovu zapln#n'm nikám, m#jte na pam#ti, (e máte 
p"ed o$ima to nejlep+í, $ím mohli $e+tí v'tvarníci 
p"isp#t ke zkrá+lení chebsk'ch ulic a nám#stí.

Marek Podhorsk', úryvek z knihy 
Toulavá kamera 10, Freitag and Berndt, 2010

Anna Vystydová osazuje Sv#tici

P"íprava reliéfu



Socha  Miroslava /á$oka p"ipravena k osazení

Zpívající "ezník – Lud#k Vystyd

Instalace niky Varvary Divi+ové

Autor Jan Samec p"i osazování

Odhalení a ofi ciální prezentace pro ve"ejnost



Prezentace Galerie 4

Laco Ma*ar – Noc1aháre, (2011)
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Média
Tisk (uve&ejn!né #lánky)

Deníky
Chebsk' deník 12

MF Dnes 13

Lidové noviny 8

Právo 4

Odborné
Foto-Video  7
Ateliér 1

Informa#ní
Zpravodaj (chebsko-sokolovsko)  2
Radni$ní listy (Cheb)  2

Kamelot 2

Promenáda 2

Hejtmanské listy 2

Zahrani#ní

Franken Post (N#mecko) 4

Quest-France (Francie) 2

Le Télégramme (Francie) 2

V+echny informa$ní zpravodaje p"iná+ejí 
m#sí$n# program Galerie 4.

Televize
!T 1 3

!T 2 3

!T 24 3

Nova 1

Prima 1

TV ZAK 6

TV R1 V"ídlo 5

WEBOVÉ STRÁNKY
$t 24.cz 6

paladix.cz 15

oblibeny.cz 12

nepropasni.cz  11

zapad.cz  9

bbkult.net  12

akce.cz  10

kudyznudy.cz  9

atlasceska.cz 8

zdaryvary.cz  permanentní odkaz na na+e www stránky

ifotovideo.cz  12

kdykde.cz 12 

kvrm.cz 1

muzikus.cz  1 

V'stavní katalogy
V roce 2011 pokra$ovalo vydávání ucelené 
"ady katalog) – skláda$ek, které na 6 stranách 
uvád#jí základní údaje o v'stav#, autorech 
a obsahují 5–6 reprodukcí vystaven'ch d#l. 

• Retrospektiva 1970-2010, Ladislav %olc

• Choice

• Ohnestrom

• KontAKTfoto 2010

• Západo$eské lázn# ve 3D, Pavel Scheufl er

• Homeless people, PHOS

• Al(írsko a Togo, Libu+e a Dana Kyndrovy

• Thomas Brenner vydal na své náklady ve spolupráci 
s Galerií 4 obsáhl' katalog projektu Border

• Ke stejné v'stav# byl vydán soubor 10 plakát) 
formátu A3, kter' sponzoroval HB print Cheb.

Sbírka studijních a dokumenta$ních 
materiál) a knihovna odborné literatury 
V roce 2011 se sbírka dopl,ovala pouze 
o katalogy a pozvánky. Neprob#hla (ádná akvizice 
fotografi í vzhledem k fi nan$ní situaci. 

K 31. 12. 2011 je evidováno v programu DEMUS 
2 197 fotografi í. V tomto roce prob#hla také p"íprava 
fotografi í z domácích a zahrani$ních workshop) na za"azení 
do tohoto programu, které bude probíhat v p"í+tím roce. 
D)raz bude kladen na uchování celk) z jednotliv'ch akcí. 

Záp'j#ky  v"stavních soubor':
• „Housla"i“, v'stava Violino klub Praha, 

19 ks fotografi í z cyklu Luby 1989 

•  „17. Listopad 1989“, v'stava ve foyer M#Ú Cheb, 
40 fotografi í z cyklu  „ 1989–1990“

• „Fotografi e 950 let“ celoro$ní v'stava v galerii kavárny 
Bartholomeus, 20 dokumentárních fotografi í 



Zhodnocení $innosti

Libu+e Kyndrová – Algérie (1964–66)
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Prob#hlo 16 v'stav z toho 10 v Galerii 4, 
6 mimo Galerii 4 z toho 4 v zahrani$í
Na Chebsk'ch dvorcích prob#hlo 25 v'stav od 
150 autor) s více ne( 1000 exponát).
Bylo uspo"ádáno 5 workshop) (Chebské niky, KontAKTfoto, 
Konec zem#… Finistere…, Mixxxart, Hrátky s drátky)
Na Chebsk'ch dvorcích prob#hlo 20 workshop).
Na Chebsk'ch dvorcích prob#hlo 9 koncert), 13 divadelních 
p"edstavení z toho 7 pro d#ti, 5 fi lmov'ch projekcí na kter'ch 
bylo promítnuto 25 fi lm) z toho 11 FAMO Písek, 10 FAMU 
Praha, 2 BigAnimation, 1 módní p"ehlídka a 1 autorské $tení.
V+ech akcí se zú$astnilo 30 100 náv+t#vník)

Po$ty náv+t#vník)
V'stavy  11 600
Workshopy, festivaly 18 500
Celkem 30 100

Galerie Badhaus, Kulmbach – vernisá( v'stavy Duel v po"adí první

%pejchar – vernisá( Setkání

M#Ú Cheb – 17. listopad v'stava

K"í(ová chodba – Podivné fotografi e

%pejchar – vernisá( SetkáníÚdaje o v'sledcích prob#hl'ch kontrol:
V roce 2011 probíhaly kontroly na základ# sm#rnice 
o vnit"ní kontrole. Sm#rnice o p"edb#(né, pr)b#(né 
a následné kontrole sledují zejména hospodárnost, 
nále(itosti ú$etních doklad) a jejich správné 
zaú$tování. Kontroly probíhaly pr)b#(n# a prob#hly 
bez závad dle vnit"ních sm#rnic Galerie 4.

Inventury se provád#jí ka(doro$n# k 31. 12. 
a "ídí se sm#rnicí o inventarizaci.

Ú$innost vnit"ního kontrolního systému p"ísp#vkové 
organizace byla prov#"ena odborem kontroly Krajského 
ú"adu Karlovarského kraje formou dotazníku.



Údaje o hospoda"ení

Jind"ich !ermák – Ohnestrom
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P"ehled hospoda"ení Galerie 4 v roce 2011

REKAPITULACE P0ÍJM2

Provozní dotace od KK 2 300 000,00

Grant od Ministerstva kultury 300 000,00

Granty M#sto Cheb 630 000,00

Vstupné 149 340,00

P"íjmy za reklamu 177 880,00

P"ísp#vky KAF 37 500,00

Tr(by za prodané zbo(í 1 799,00

Ostatní v'nosy 54 951,00

Prodan' materiál 13 980,00

!erpání fond) 136 884,00

P"ijaté úroky 269,00

P0ÍJMY CELKEM 3 802 603,00

REKAPITULACE V.DAJ2

Spot"eba materiálu 162 729,00

Spot"eba energií 99 867,00

Prodané zbo(í 1 799,00

Opravy a udr(ování 61 723,00

Cestovné 13 693,00

Ostatní slu(by 1 508 279,00

Mzdové a sociální náklady 1 889 885,00

Dan# a poplatky 7 130,00

Ostatní náklady z $innosti 32 339,00

Odpisy 14 960,00

Ostatní fi nan$ní náklady 10 199,00

V.DAJE CELKEM 3 802 603,00

V.SLEDEK HOSPODA0ENÍ 2011 0

Porovnání p"íjm) Galerie 4 mimo 
provozní dotace od Karlovarského kraje

Rok Granty P&íjmy Celkem
2005 903 500,– 201 230,– 1 104 730,–

2006 910 000,– 212 468,– 1 122 468,–

2007 1 067 300,– 195 626,– 1 262 926,–

2008 1 160 000,– 206 302,– 1 366 302,–

2009 877 000,– 314 826,– 1 191 826,–

2010 748 000,– 262 449,– 1 010 449,–

2011 930 000,– 572 603,– 1 502 603,–

Finan$ní fondy Galerie 4

Název

Po#áte#ní 
stav k 1. 1. 

2011  Tvorba  )erpání

Z'statek 
k 31. 12. 

2011

Fond 
odm#n

207 374,06  3 467,–  30 835,– 180 006,06

FKSP 59 038,22 13 838,–  13 520,94  59 355,28

Investi$ní 
fond

 679 646,– 14 960,– 40 000,–  654 606,–

Rezervní 
fond

 520 732,29  13 871,81 106 049,27  428 554,83

P"ehled grant) v roce 2011

Granty Ú$el Celkem

Ministerstvo kultury !R Celoro$ní $innost 300 000,–

M#sto Cheb NIKY  280 000,–

M#sto Cheb Chebské dvorky 350 000,–

CELKEM 930 000,–

Finistere… Konec zem#… – Sauersack



Personální struktura

CHOICE – Alena Dvo"áková a Viktor Fischer – z cyklu Hodina války 
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"editel: Zbyn#k Illek (1) 

zástupce "editele: Hana Illek Oli+arová (1) 

ekonom: Jana Horáková (0,25)

organiza$ní pracovník: Alena Jur$iková (1) od 1. 11. 2011 

organiza$ní pracovník: Kamil N#mec (1) do 30. 9. 2011 

správce sbírky, marketing: Lydie Stu(ková (1) 

pokladní, uklíze$ka: Jarmila Hynková (0,5) 

pokladní, uklíze$ka: Alena Jur$iková (0,5) do 30. 8. 2011

pokladní, uklíze$ka: Tereza Oli+arová (0,5) od 1. 9. 2011 

Galerie 4 má sedm zam#stnanc), v p"epo$teném 
stavu 5,25 zam#stnanc). V pr)b#hu roku do+lo 
k restrukturalizaci a zm#nám pracovních náplní. 

P"i organizování velk'ch akcí (Chebské dvorky, 
mezinárodní dílny, …) galerie p"ijímá 
brigádníky z "ad student) a d)chodc). 

Odborné $innosti (lektorské, posudkové, technické, …) 
zaji+&ujeme z "ad dobrovolník) z ob$anského 
sdru(ení Ateliér G4, dle jejich odbornosti nebo 
za úplatu s externími spolupracovníky.

!okovoko v G4Náv+t#va student) Thomase Brennera v G4

vernisá( Homeless people, PHOS

25 let G4 – Stanislav Ko(en'Workshop Setkání – zahájení

Vernisá( KonAKTfoto – lektor Tono Stano



Thomas Brenner – Border


