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David Kurc – Ural »

Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti

Výstavy v Galerii 4
Galerie 4 svým výstavním plánem mapuje současnou fotografii u nás i v zahraničí. Dramaturgický plán naplňuje dlouholeté cykly výstav (např. Nová jména,
Regionální autoři, Fotografické školy Evropy, …). Výstavy jsou zajišťovány pracovníky galerie, kurátory.
5. 1. – 30. 1.
Lubomír Stiburek – Barevná krajina
Retrospektivní výstava autora mapující jeho tvorbu od 80. let do současnosti
2. 2. – 28. 2.
Jiřina Hankeová – Trapný pokus o autoterapii
Výstava autoportrétů kladenské autorky reagující na vlastní psychické stavy s přesahem zobecňujícím pocity člověka ve společnosti. Repríza výstavy z PHP
2. 3. – 31. 3.
Anna, Pavla, Karel, Ondřej Kocourkovi – fotografie 4k. 2007
– generační výstava fotografující rodiny
Plzeňští fotografové, věnující se fotografii, organizování výtvarných workshopů. Výstava zachycuje práce nejstarší i nejmladší generace této rodiny
6. 4. – 2. 5.
Josef Moucha – Reminiscence
Subjektivní dokument známého fotografa, publicisty a teoretika fotografie
4. 5. – 29. 5.
Henrik Barends – současná holandská fotografie
Belgický nakladatel fotografické literatury představuje mladé autory z Nizozemí
1. 6. – 16. 7.
Mike Mason – Umělecké formy – Z archivu M. M.
Anglický fotograf střední generace představí své soubory Písek a květy společně s pracemi Sama Haskinse, J. P. Wittkina a dalších
20. 7. – 31. 8.
Petr Zinke – krajina na velký formát.
Foto-grafika mladého pražského fotografa navazujícího na tradici české krajinářské fotografie
7. 9. – 30. 9.
Z jednoho břehu na druhý
Výsledky česko-francouzského uměleckého projektu 2005–2007
5. 10. – 29. 10.
Kula
– fotografie regionálního autora Vlastimila Kuly, jednoho z prvních absolventů FAMU
2. 11. – 30. 11.
Lucie Svobodová – Voda, led, sklo – Nová média 2007
Současná tvorba známé autorky z oblasti nových médií
7. 12. – 31. 12.
Vladimír Židlický – fotografie
Současná figurální tvorba známého brněnského fotografa
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Lubomír Stiburek – Kyjev 1989

Lubomír Stiburek – Cirkus

Galerie Brömse, Františkovy Lázně
19. 5. – 30. 9.
Kontakfoto – Výsledky mezinárodního workshopu portrétu a aktu z roku 2006, pod vedením lektora Miro Švolíka a firmy Canon. Převážně barevná fotografie
vytištěná špičkovou technologií Canon byla první v nových prostorách galerie Brömse, ve Švýcarském domě. Na vernisáži výstavy proběhlo jednání se zástupci firmy
o spolupráci při dalších ročnících Kontaktfota.

Výstavní síň Bartoloměj
Ve spolupráci se Spolkem přátel starého Chebu
5. 5. – 18. 6. květen–červen
Osvobození, okupace, odchod
Fotografie sovětských vojsk 1945,1968,1990–91
Kurátor Dana Kyndrová
23. 6. – 27. 8. červenec–srpen
Novotný, Doskočil
Sochařské dílo mladých autorů
7. 9. – 30. 9. září
Z jednoho břehu na druhý
Výstava malby, fotografie z česko-francouzského projektu
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Vlastimil Kula

Výstavní síň kavárny Bartholomeus
Ve spolupráci se spolkem přátel starého Chebu
17. 1. 2007 leden–únor
Srí Lanka očima Rotary klubu Cheb
Výstava fotografií členů Rotary klubu ze společného výletu
7. 3. 2007 březen–duben
Chebští rybáři
Výstava fotografií chebských rybářů nejen o jejich úlovcích
16. 5. 2007 květen–červen
Cestujeme do světa – výstava chebských občanů
Výstava fotografií z blízké i vzdálené ciziny
18. 7. 2007 červenec–srpen
Cheb z výšky
Aerofotografie našeho města
7. 11. 2007 listopad–prosinec
Vánoční dárečky
Výstava adjustované fotografie, grafiky a malby
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KontAKT foto – Jaroslav Belak

Instalace výstavy Z jednoho břehu na druhý

Vernisáž výstavy – Quimperlé, Francie

Výstavy v zahraničí
28. 3. – 3. 6.
Z jednoho břehu na druhý – Galerie Ursulines, Quimperle, Francie
Výstava z výsledků recipročního uměleckého projektu 2005–2007
Výstava z výsledků projektu Z jednoho břehu na druhý (2005 – 2007) ukázala různé přístupy výtvarníků a fotografů ke stejnému tématu a přispěla k poznání obou
kultur. Zájem médií byl velký a přispěl k propagaci českého umění v zahraničí. Jednání s kulturními institucemi nastínilo další možnosti spolupráce na společných
projektech. Vernisáže se zúčastnilo 10 vystavujících autorů z Čech a 12 autorů francouzských.
22. 3.

23. 3.

Podpis smlouvy a převzetí automobilu Ford Transit od Západní stavební DL, a. s.

26. 3.

Instalace v Galerii Ursulines, tisková konference českých účastníků

Balení a nakládání exponátů (173 kusů)

27. 3.

Tisková konference – společná

13.00 odjezd

Vernisáž výstavy za účasti představitelů města, Finistere a Bretaně

Ubytování v Neunkirchenu

Slavnostní večeře

6.00 odjezd

28. 3.

Setkání s představiteli Atlantské kulturní asociace – Pont-Aven

Průběžně – kontrola nákladu při bezpečnostních přestávkách

29. 3.

Setkání s představiteli Umělecké asociace jižní Bretaně – Quiberon

Ubytování v Quimperle

30. 3.

Příprava organizace výstavy v Chebu (7. 9.) La Veduta, město Quimperle

24. 3.

Instalace v Galerii Ursulines společně s francouzskými umělci
(celkem 250 exponátů)

31. 3.

Odjezd

25. 3.

Instalace v Galerii Ursulines
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Výstava Nižní Tagil, Rusko

Výstava Nižní Tagil, Rusko

31. 7. – 31. 8.
Fotografové Galerie 4 – Muzeum moderního umění, Nižnij Tagil, Rusko.
U příležitosti fotografického workshopu „Město, vesnice, krajina, lidé“ představilo 10 autorů 90 fotografií ze své tvorby. Vernisáže výstavy se účastnili zástupci
konzulátu a představitelé města. Výstavu navštívilo 10 000 návštěvníků.
Výstavy jsou pořádány pro širokou veřejnost, ale také pro veřejnost odbornou. Výstavy rozšiřují kulturní nabídku města a kraje v rámci turistického ruchu.
Sedm výstav mělo v naší galerii premiéru.
Výstavy jsou zaměřeny vedle klasických uměleckých oblastí i na prezentaci nových médií a technologií, které pronikají do oblasti umění. Pozornost je věnována
studentům středních škol města a studentům uměleckých škol širšího regionu.
Regionální autoři mají možnost prezentace a setkávání nejen na výstavách a seminářích, ale i v průběhu festivalu Chebské dvorky. Jsou pravidelně informováni
o všech akcích pořádaných galerií.
Návštěvnost akcí má stoupající tendenci. Oproti loňskému roku mírně poklesla (konání Krajinné výstavy bez hranic, 250 000 návštěvníků), ale oproti roku 2005
stoupla. Chebské dvorky navštívilo 18 000 návštěvníků.

Workshopy
26. 7. – 2. 8.
Město, vesnice, krajina, lidé Nižní Tagil, Rusko
Reciproční projekt dokumentární fotografie, jehož 1. část proběhla v roce 2006 v Karlovarském kraji.
Česko-ruský projekt Město, vesnice, krajina, lidé je reciproční akcí Galerie 4 a fakulty umění Státního pedagogického institutu v Nižním Tagilu.
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Chebské dvorky 2007

Chebské dvorky 2007

Účastní se ho 10 českých a 10 ruských fotografů. Projekt byl zahájen v roce 2006 v Chebu. Fotografové byli vybráni podle svého zaměření: dokumentaristé, krajináři,
výtvarní fotografové. Účastníci fotografovali dané téma v Chebu , K. Varech, M. Lázních a F. Lázních, vesnicích na Lubsku a Tepelsku, krajinu v karlovarském
regionu.
Projekt pokračoval letos v jihovýchodním Uralu. Organizátoři připravili program odpovídající tématu projektu. Doprovodný program tvořila prezentace ruských
a českých fotografů, vernisáž výstavy české skupiny v galerii umění , společenský večer s vedením fakulty a politickými představiteli města a přijetí na radnici
primátorem Nižního Tagilu. Na těchto setkáních byly předány drobné dárky propagující Karlovarský kraj (DVD, knihy) a Galerii 4 (knihy). Bylo nafotografováno více
než 6000 záběrů, které budou po výběru vystaveny v roce 2008 (srpen, září) v N.Tagilu a v Chebu (prosinec,leden). Účastníci nafotografovali materiál, který nebude
sloužit pouze k výstavě z projektu, ale i k jejich samostatné výstavní činnosti.
Cíle dílny byly naplněny v celé šíři. Zvláště pobyt na venkově, v tajze, byl pro české účastníky velkým zážitkem. I přes velké rozdíly v chápání slova demokracie,
některými z představitelů fakulty a rozdílnou infrastrukturu, proběhl projekt po obsahové stránce k naší spokojenosti. Zdravotní problémy 15 účastníků v závěru
dílny se nám podařilo s pomocí ruské lékařky zvládnout a odborná infekční vyšetření po návratu byla negativní .
Projekt byl financován ze čtyř zdrojů.
1) ruská strana hradila ubytování, stravování a dopravu na ruském území (cca 1500 km)
2) město Cheb přispělo na letenky částkou 75 000 Kč
3) Galerie 4 uhradila vízové poplatky 8 550 Kč
4) účastníci hradili doplatek na letenky, cestovné na letiště, a veškerý materiál cca 10 000 Kč
Zahraniční cesta přinesla prohloubení vztahů mezi fotografy, poznání diametrálních rozdílů v práci českých a ruských kurátorů a galeristů a přístupu oficiálních
míst k umění.
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Chebské niky – instalace

Hedvábné hrátky

Září
Dětský tvůrčí workshop, Cheb
víkendové dílny pro děti a rodiče, malba a kresba, malba na hedvábí, šperky, keramika
14. 11. – 18. 11.
12.ročník Kontaktfoto 2007 – Mezinárodní workshop portrétu a aktu
Pořádaný ve spolupráci s a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Dílny se zúčastnilo 20 fotografů z Česka, Německa a Ruska. Lektorem dílny byl Vladimír Židlický z Brna. Projekt byl sponzorován firmou Canon, která dodala
technologii a materiál pro tisk digitálních fotografií. Klasickou černobílou fotografii zpracovávali laboranti ve fotokomoře Galerie4.
21. 9.
Chebské niky
Ukončení první části projektu proběhlo formou odhalení 4 soch v nikách za účasti autorů , představitelů města a široké veřejnosti. Projekt bude pokračovat
v následujících letech , jeho ukončení se předpokládá v roce 2011 u příležitosti 950. výročí založení města.
V první části projektu se realizovaly návrhy Zdeny Svobodové z Chebu, Jindry Vikové z Prahy, Vladimíra Kafky z Prahy, Jaroslava Róny z Prahy a Miloše Svobody
z Chebu. Jaroslav Róna vytvořil bronzovou sochu Davida a Goliáše, která je umístěna na Špalíčku. Tamtéž je i Matka s dítětem Jindry Vikové. V Dlouhé ulici
jsou plastiky Zdeny a Miloše Svobodových Madona a Františkán. Nástěný obraz Vladimíra Kafky Ohře je prozatím umístěn v depozitáři města Chebu z důvodu
probíhajícího jednání s novým majitelem domu, kde má být obraz umístěn.
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Chebské dvorky 2007

Chebské dvorky 2007

Festivaly – přehlídky
13. 6. – 17. 6.
5. ročník Chebské dvorky 2007 – krajská přehlídka uměleckých projektů s mezinárodní účastí
Pátý ročník ročník festivalu přinesl změny v podobě většího zapojení návštěvníků do dění na dvorcích. Výtvarné dílny pro rodiče a děti zaujaly nejen obyvatele
města, ale i četné turisty.
Podařilo se vytvořit více tématických dvorků, např. studenti AMU, autoři z Ruska, sokolovský fotoklub, cestovatelé, Unie výtvarných umělců K.Vary, atd.
Nejvzdálenějšími účastníky byli umělci z Afriky a Ruska. Bylo vystaveno více než 1000 exponátů od 150 autorů. Proběhlo 12 koncertů a 11 divadelních představení.
Festival se z kapacitních důvodů již dále nemůže rozšiřovat. Plánované změny povedou k většímu počtu menších koncertů na více dvorcích, rozšiřování
interaktivních dvorků, prezentaci jednotlivců a tvůrčích skupin. Proporce mezi umělci kraje, republiky a zahraničí budou zachovány.
Při letošním ročníku pomáhalo 50 studentů středních škol z Chebu a dobrovolníci z o. s. Ateliér G4. Zátěž pracovníků Galerie 4 je však enormní a do budoucna je
třeba uvažovat s navýšením jednoho pracovníka, který se bude věnovat celoročně mimovýstavní činnosti a práci s mládeží.
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Z jednoho břehu na druhý

Z jednoho břehu na druhý

Prezentace Galerie 4
Prezentace Galerie 4 probíhá v několika rovinách. Jednou z hlavních je prezentace v médiích. O jednotlivých výstavách, dílnách a festivalech informují deníky
každý měsíc. Regionální deníky vedle těchto informací uvádějí upoutávky na jednotlivé akce i několikrát do měsíce. Programy Galerie 4 jsou uváděny v kulturním
zpravodaji města Chebu a dalších tiskovinách např. Radniční listy.
Při kulturně společenských akcích uzavíráme smlouvy o mediálním partnerství, mezi nejčastější partnery patří: Mladá fronta DNES, Chebsko, Chebský deník,
Chebský žurnál, Český rozhlas a rádio Egrensis.
Některé výstavy a akce také uvádí ve svém zpravodajství Česká televize. Informace o činnosti Galerie 4 jsou také uveřejňovány v Bavorských a Saských denících.
Prezentace v odborném tisku z celostátní působností je v časopisech: Ateliér, Fotograf, Imago, Magazín fotografie, Labyrint, Umělec, Fotoart a další.
K nedílné součásti prezentace Galerie 4 patří i webové stránky. Vedle vlastních webových stránek, které jsou průběžně aktualizovány je galerie prezentována na
stránkách Karlovarského kraje, města Chebu, galerijních portálech Visual Gallery, galerie Rudolfínum a dalších.
V zahraničí je Galerie 4 prezentována jako člen Bavorského sdružení deseti galerií. V těchto galeriích je možné se seznámit s programem galerie i dalšími jejími
akcemi. Ve Francii je galerie prezentována v umělecké asociaci La Veduta, v Anglii v Side Gallery v New Castlu.
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Josef Moucha – Reminiscence

Z jednoho břehu na druhý

Publikační činnost
Úsporná opatření v roce 2007 nám nedovolovala vydávat katalogy a publikace
v počtu, který bychom si přáli.
Josef Moucha – Reminiscence
Katalog stejnojmenné výstavy známého pražského fotografa a publicisty.

Z jednoho břehu na druhý
Katalog výstavy ze společného česko-francouzského projektu.

Text
Grafická úprava
Tisk
Počet stran
Počet reprodukcí
Náklad

Text
Překlad
Grafická úprava
Tisk
Počet stran
Počet reprodukcí
Náklad

Michal Janata
Jiřina Illková
Geronimo – reklamní studio, K. Vary
20
25
250 ks

Michele Lescoat, Zbyněk Illek
Helena Frezard
Jan Schýbal
Kalous a Skřivan s. r. o.
18
124
333 ks
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Údaje o realizovaných investičních akcích

Z výstavy Vladimíra Židlického

Pavla Kocourková – Praha

Údaje o realizovaných investičních akcích
Na plánovaný nákup nábytku jsme obdrželi částku 100 000 Kč. Jednotlivé soubory nábytku jsme poptávali v průběhu celého roku.
Výkresové zásuvkové skříně A1 pro uskladnění velkoformátových fotografií a kartonů
Soubor nábytku do kanceláře v Galerii 4
Soubor nábytku do pokladny galerie
Soubor nábytku do skladu knih a katalogů
Nábytek byl dodán na základě poptávkového řízení vybranými dodavateli včas a v deklarované kvalitě. Výkresové skříně dodala firma KOVOS z Teplic, nábytkové
sestavy firma KOMTECH z Chebu a nábytek do pokladny firma Kolář.

« Jan Samec
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Údaje o výsledcích proběhlých kontrol

Chebské dvorky 2007

Luboš Stiburek – Hofrajtři 1984

Vnitřní kontrola
V roce 2006 probíhaly v Galerii 4 kontroly na základě směrnice o vnitřní kontrole. Směrnice o předběžné, průběžné a následné kontrole sledují zejména
hospodárnost náležitosti účetních dokladů a jejich správné zaúčtování. Kontroly probíhaly průběžně. Kontroly proběhly bez závad dle vnitřního řádu Galerie 4.
Inventury se provádějí každoročně k 31. 12. a řídí se směrnicí o inventarizaci
Dne 17. 4. 2007 proběhla kontrola na Okresní správě sociálního zabezpečení v Chebu. Jednalo se o kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění za období od 1. 4. 2005 do 31. 3. 2007. Protokol
o kontrole byl ukončen tím, že organizace poskytla náležitou součinnost k provedení kontroly a nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

Veřejnosprávní kontrola
Od 10.12. 2007 probíhá veřejnosprávní kontrola na místě: „Kontrola použití finančních prostředků v rámci hospodaření příspěvkové organizace, podle §9 odst.1
a §11 odst.4 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů“ za
období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

« David Kurc – Ural
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Údaje o plnění opatření uložených Radou Karlovarského kraje

Ondřej Kocourek

Chebské niky – instalace

Usnesení Rady Karlovarského kraje se v roce 2007 týkalo stanovení odměn a platu ředitele příspěvkové organizace Karlovarského kraje.
Všechny úkoly pro příspěvkovou organizaci jsou zadávány na pravidelných poradách ředitelů příspěvkových organizací, které se konají každé 2 měsíce.
Úkoly zadané příspěvkové organizaci Galerii 4 z porad ředitelů nebo z usnesení Rady Karlovarského kraje jsou plněny v daných termínech.

« Hana Fischerová
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Zhodnocení činnosti

Jednání se starostou Quimperlé, Francie

Předávání ocenění Stavitel mostů

Zhodnocení činnosti
V březnu byla dlouholetá snaha Galerie 4 o rozvoj odborné přeshraniční spolupráce oceněna udělením titulu Stavitel mostů řediteli Galerie 4 bavorským Centrem
Bavaria Bohemia.
Výstavní i mimovýstavní program galerie se podařilo splnit. Nabídka výstav se každý rok zvyšuje a se stále rostoucím podílem velkoformátových prací českých
a zahraničních autorů se ukazuje prostor galerie jako nedostatečný. V této souvislosti se také zvyšuje poptávka po fotografických kurzech ať už digitální nebo
klasické fotografie.
Spolupráce se středními školami západočeského regionu ovlivňuje studenty při volbě studijního oboru na vysoké škole. V současné době studuje fotografii
7 studentů, kteří aktivně spolupracují s galerií i nadále. V oblasti práce s mládeží však máme rezervy, které bychom chtěli řešit navýšením stavu zaměstnanců.
Každoročně se také zvyšuje zájem studentů vysokých škol o Galerii 4 a její aktivity jako téma diplomových a bakalářských prací.
Z hlediska činnosti galerie můžeme pokládat rok 2007 za úspěšný.
NÁZEV VÝSTAV

POČET

NÁZEV AKCÍ

POČET

Výstavy G4

6000

Chebské dvorky

18 000

Bartholomeus (6 výstav)

1500

Dětský wrokshop

300

Kostel Sv. Bartoloměje

4800

Chebské niky (odhalení soch)

100

Kontaktfoto Brömse

1500

CELKEM

Ursuline Quimperle

5000

Fotografové Galerie 4

CELKEM
« Luboš Stiburek – Hofrajtři 1984

10 000

18 400

Výstav a akcí Galerie 4 se zúčastnilo celkem 47 200 návštěvníků.

28 800
Galerie 4
výroční zpráva 2007

21

Údaje o hospodaření

Přehled hospodaření Galerie 4 v roce 2007
REKAPITULACE PŘÍJMŮ
Provozní dotace od Karlovarského kraje
Grant od Ministerstva kultury
Granty Město Cheb

REKAPITULACE VÝDAJŮ
2 355 000,00

spotřeba energií

450 000,00

prodané zboží

617 300,00

88 712,30
118 988,11

61 989,00

cestovné

Příjmy za reklamu

27 909,00

občerstvení

Příspěvky KAF

56 500,00

Ostatní služby celkem

6 224,00

6 224,00

opravy a udržování

Vstupné Chebské dvorky a dobrovolné

Tržby za prodané zboží

92 244,38

3 821,00
1 069 045,91

poštovné

28 864,00

Příspěvky KPG

26 600,00

telefony

49 371,50

Nájemné z nebytové prostor

15 750,00

nájemné

83 241,00

Přijaté úroky

PŘÍJMY CELKEM

654,40

školení

3 617 926,40

REKAPITULACE VÝDAJŮ
Spotřeba materiálu celkem
kancelářské potřeby
pořízení drobného hmot.majetku
knihy

49 560,00

služby spojené s výstavní činností

136 605,70

přepravné
506 347,10

služby Chebské dvorky

57 749,70

služby Česko-francouzská dílna

130 996,00
9 340,00

čistící prostředky

1 616,40

spotřeba mater.depozitář

5 507,00

3 000,00

softwarové služby

7 600,00
365 896,60
140 836,51

služby Kontaktfoto

72 262,00

služby Špejchar

11 927,20

ostatní služby
Mzdové a sociální náklady

119 881,40
1 369 951,00

spotřeba nafty

35 730,20

Daně a poplatky

9 810,00

provozní a instalační materiál

48 676,50

Ostatní náklady

43 400,16

fotomateriál

13 268,50

Odpisy

materiál Chebské dvorky

26 621,80

VÝDAJE CELKEM

3 517 314,96

materiál Chebská křídla

161 408,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2007

+100 611,44

materiál Kontaktfoto

« Pavla Kocourková – Praha

208 771,00

15 433,00

Galerie 4
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MIro Švolík

Jolana Moravcová

Přehled grantů v roce 2007
GRANTY

ÚČEL

Hodnota

Ministerstvo kultury ČR

Celoroční činnost 2007

Město Cheb

Ruská dílna 2007

450 000,00

Město Cheb

Chebské dvorky 2007

350 000,00

Město Cheb

Chebská křídla

150 000,00

Město Cheb

Z jednoho břehu na druhý

75 000,00

CELKEM

42 300,00

1 067 300,00

Porovnání příjmů Galerie 4 mimo dotaci Karlovarského kraje
Rok

2003

2004

2005

2006

2007

Granty

890 915,00

638 800,00

903 500,00

910 000,00

1 067 300,00

Příjmy

115 736,00

137 665,00

201 230,00

212 468,00

195 626,00

1 006 651,00

776 465,00

1 104 730,00

1 122 468,00

1 262 926,00

Celkem
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Hana Fischerová

Z jednoho břehu na druhý

Finanční fondy Galerie 4
Název
Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 07

Tvorba

Čerpání

Zůstatek 31. 12. 07

9 874,60

59 345,46

0

69 220,06

30 862,22

18 853,00

16 531,00

33 184,22

Investiční fond

469 521,00

308 771,00

282 711,00

495 581,00

Rezervní fond

35 048,32

237 381,82

0

272 430,14

FKSP

Mzdy 2007
Celkové náklady včetně odvodů
Odvody mzdy
Mzdy brigádníci
Mzdy zaměstnanci

1 337 848,00
343 784,00
11 824,00
982 240,00

Předložená roční uzávěrka odpovídá schválenému finančnímu plánu, hospodářský výsledek skončil se ziskem 100 611 Kč.
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Hedvábné hrátky

Chebské dvorky 2007

Rekapitulace výsledků hospodaření příspěvkové organizace Galerie 4 (v Kč)
Náklady
Plán 2007

Skutečnost k 31.12.07

Index

2 475 000

3 517 315

1,42

Plán 2007

Skutečnost k 31.12.07

Index

2 475 000

3 6517 926

1,46

Výnosy

Hospodářský výsledek
Plán 2007

Skutečnost k 31.12.07

0

+ 100 611
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Chebské dvorky 2007

Jan Samec

Personální struktura
ředitel:

Zbyněk Illek

zástupce ředitele:

Hana Olišarová

správce sbírky:

Eva Karvánková

pokladní, uklízečka:

Jarmila Hynková

pokladní, uklízečka:

Alena Jurčiková – do 14. 8. 2007

pokladní, uklízečka:

Pavlína Blatná – od 1. 9. 2007

rodičovská dovolená: Mirka Pavelcová-Pavlíková
Galerie 4 má pět zaměstnanců, v přepočteném stavu čtyři. Během dovolených pokladních, které jsou delší než jeden týden přijímá galerie brigádníky, pokud nelze
zajistit zastupování z řad zaměstnanců galerie. Při organizování velkých akcí (Chebské dvorky, mezinárodní dílny, …) galerie přijímá brigádníky z řad studentů
a důchodců.
Odborné činnost (lektorské, posudkové, technické, …) zajišťujeme z řad dobrovolníků z občanského sdružení Ateliér, dle jejich odbornosti nebo za úplatu
s externími spolupracovníky.
Mzdovou a účetní agendu vyřizuje účetní firma. Od 1. 1. 2008 bude přijat do trvalého pracovního poměru ekonom organizace na čtvrtinový úvazek.
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