
Galerie 4 
Výroční zpráva 2021



Obsah

Úvodní slovo 3

Hlavní činnost a Klub G4 5

Festival, workshopy a kulturní akce 9

Prezentace 15

Kontroly, revize, přehled hospodaření 17

Personální struktura 19

Poděkování: 

Město Cheb 

DHL Solutions k. s. 

STRATA s. r. o. 

BONATE lékárny

Autobusy Karlovy Vary a. s. 

Mlíčňák Cheb

Český rozhlas Karlovy Vary

Chebský deník

Regionzapad. cz

TEREA Cheb s. r. o. 

TRITIA s. r. o. 

Travel FREE Svatý Kříž

Západočeské divadlo v Chebu 

Digitální studio Úsilné

Foto na titulní straně 
Katarina Brunclíková – Půvab uvadání



Úvodní slovo
Aleš Kozlík, Architektura s příběhem, z výstavy v Klubu G4
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Rok 2021 byl stále v režimu uzavření a hygienických 
opatření Vlády ČR A MZČR. 

 Museli jsme jednat s autory a institucemi o přesunu či zrušení 
jejich výstavy, což přinášelo mnoho diplomatických jednání. 
Naší snahou bylo dodržet výstavní program i ostatní akce 
galerie, jakmile to situace dovolí. Rozhodnutí tehdejší vlády 
o úplném uzavření všech galerií nám nedávalo smysl, protože 
regionální galerie byly schopny zajistit provoz v nejpřísnějším 
režimu epidemiologických opatření. Regionální galerie 
a muzea mohla zajišťovat kulturní zážitky i v době lockdownů 
a pomáhat překonávat izolaci obyvatel. 

V květnu jsme se dočkali otevření galerií za podmínek, které 
měly omezit možnosti nákazy. Vybudovali jsme ochranná 
plexiskla v pokladně galerie, v baru v klubu, desinfikoval se 
každý návštěvník a byly střeženy respirátory. Měli jsme radost 
z návštěvnosti na vernisážích, návštěvnost musela odpovídat 
ploše jednotlivých expozic i rozestupům návštěvníků. 

V té době byla příprava festivalu Chebské dvorky v plném 
proudu a rozhodli jsme se, že to bude, tento rok, festival 
plnohodnotný, včetně koncertů, divadel, projekcí a dalších 
akcí. Podařilo se. Mírně se snížil počet vystavujících, 
většinou z obav z nákazy nebo z obav, že se nakonec akce 
neuskuteční.  19. ročník však můžeme pokládat za úspěšný 
vzhledem ke kompletně realizovanému programu, k počasí 
a návštěvnosti. 

Zájem škol o workshopy a animační programy rostl tak, že 
jsme na podzim museli přidávat další termíny. Nová vlna 
epidemie pak vedla ke zrušení části těchto programů a jejich 
přesunutí do příštího roku. 

Na konci roku 2021 nás oslovil 
přípravný tým fotografického 

festivalu v Kaiserslauternu s žádostí 
o zajištění východoevropských 

fotografů nebo jejich výstavních kolekcí. Tuto 
nabídku jsme přijali s tím, že část exponátů bude z kolekce 
studijních a dokumentačních materiálů galerie. 

Druhou nabídku jsme dostali z Bretaně na spolupráci při 
organizování českého týdne v Quimperle. Pro tuto akci bude 
galerie zajišťovat několik výstav, komentovaných projekcí, 
workshopů a koncertů. 

Při zpětném pohledu na uplynulý rok můžeme říci, že se 
podařilo splnit výstavní i mimovýstavní program a za to patří 
dík všem zaměstnancům galerie. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům galerie 
za přízeň v mimořádném roce 2021. 

 Mgr.  Zbyněk Illek
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Hlavní činnost a Klub G4
Tereza z Davle – Merlin
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ČINNOSTI V DOBĚ UZAVŘENÍ GALERIE

Galerie 4 byla uzavřena na základě nařízení Vlády ČR od října 2020 do května 2021. 

Vydání Opatření ředitele galerie v době uzavření galerie – zejména 3R, používání vchodů do galerie tak, aby nedocházelo  
ke kontaktu mezi zaměstnanci, zajišťování desinfekce, desinfekce prostor UV zářiči, zajištění antigenních testů, atd. 

Udržování administrativního chodu galerie (faktury, smlouvy…).

Rozhodování o přesunu nebo zrušení akcí podle stále se měnících nařízení MZ, Vlády ČR, ale i řešení situace se zahraničními 
partnery, příprava festivalu Chebské dvorky, uzavírání smluv, jednání s autory.

V tomto nelehkém období bylo třeba rozhodnout o přesunu velkých výstav, které již byly připraveny. 

Výstava Zdeňka Halámka byla přesunuta na závěr roku 2021. Výstava Černá kostka, bílé jablko byla přesunuta na rok 2022 
a výstava Vladimíra Birguse a Václava Podestáta také na rok 2022. 

Bez náhrady byla zrušena výstava k 35. výročí založení Galerie 4, jejíž zrušení přinášelo nejméně problémů, protože byla 
koncipována jako výběr z archivu studijního a dokumentačního materiálu galerie. 

VÝSTAVY GALERIE 4

Vstupní expozice | 2. NP

do 6. 6.    Československá fotografická 
 technika do r. 1970

Výstava fotografických pomůcek a přístrojů s dobovými fotografiemi Ludvíka 

Dvořáčka (1895–1972).  

10. 6.–17. 9.  Camera Normalis
Fotografická instalace šesti výtvarníků a fotografů, která reagovala výtvarně 

pojatou „vernisáží“ na dlouhodobé uzavření galerií. 

Autoři: Dimitrovová Denisa, Georgiev Lukáš, Karpíšková Barbora Liška, 

Kučera Radim, Leinweberová Adéla, Neruda Roman

od 24. 9.  Monarchie se baví
Historická expozice ze sbírek předního českého historika fotografie, 

PhDr. Pavla Scheuflera. 

Výstavní sály | 3. a 4. NP

do 23. 5.  JAN ŠIBÍK | 30 let 
Výběr toho nejlepšího z třicetileté fotografické tvorby osobnosti světové 

reportážní fotografie. 

28. 5.–11. 7.  VLADIMIR 518 | Drobné korekce
Představitel alternativní scény v oblasti hudby a multimediálního umění 

připravil konceptuální instalaci pro prostor barokního špýcharu. 

Kurátor: Vladimír Brož

16. 7.–28. 8.  TERAZA Z DAVLE | Neue Mädchen 
Současná fotografická tvorba známé autorky. Černobílé fotografie 

zachycující širokou paletu ženského světa s nezaměnitelným rukopisem. 

Kurátor: Radek Wohlmuth

3. 9.–12. 11.  KATARINA BRUNCLÍKOVÁ | Půvab 
  uvadání 
Výstava velkoformátových fotografií pražské fotografky pocházející z Chebu. 

V centru její pozornosti v poslední době stojí výtvarné fotografie odumírajících rostlin. 

Kurátor: Pavel Brunclík

19. 11.–16. 1. 22 ZDENĚK HALÁMEK | Ve vrstvách času… 
Výstava jednoho z nejvýznamnějších fotografů západních Čech, který 

od 60. let mapoval krajinu a její proměny, věnoval se také Karlovým Varům. 

Výstava prezentovala práce z posledních let. 

Kurátorka: PhDr. Božena Vachudová

Klub G4 | 1. NP 

4.–21. 5.  Platinotypie
Výstava výsledků workshopu historické techniky vedeného Robertem Vanem.

28. 5.–9. 7.   BLANKA BOHDANOVÁ | Obrazy
Výstava poetických olejomaleb a pastelů výtvarnice a známé herečky. 

16. 7.–25. 8.  ALEŠ KOZLÍK | Architektura   
  s příběhem
Výstava černobílé subjektivní interpretace městské krajiny mladého fotografa.

27. 8.–24. 9.  Barevné prázdniny
Výstava výsledků workshopu pro děti a mládež.

1. 10.–3. 11.  PAVEL ÚŠOVICKÝ | Stříbrná krajina
Fotograf z Mariánských Lázní představil klasickou fotografii krajiny.

5. 11.–1. 12.  PETR SEDLÁČEK | Z koncertních pódií
Fotografická výstava portrétů slavných světových interpretů na koncertech 

nejen v Praze.

3. 12.–2. 2. 22 DOMINIKA ČERNÁ | NEskutečnost
Výstava aktuální malířské tvorby mladé výtvarnice z Chebska. 

Výstavy realizované mimo Galerii 4

23. 9.    Cheb | ART W
Outdoorová výstava výsledků akce pro děti a mládež.

14. 10.   Cheb | ART W
Outdoorová výstava výsledků akce pro děti a mládež.
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instalace výstavy Camera Normalis

z výstavy Drobné korekce Vladimir518 instalace 

z výstavy Ve vrstvách času Zdeňka Halámka

Blanka Bohdanová, výstava Obrazy

z výstavy Neue Mädchen Terezy z Davle

NÁVŠTĚVNOST 
v roce 2021:
 16 200 osob
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Jan Šibík, Lesbos, Řecko 2015

Katarina Brunclíková, ze zahájení výstavy Půvab uvadáníz výstavy Drobné korekce Vladimira518
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Festival, workshopy 
a kulturní akce
Chebské dvorky, divadlo Cirk La Putyka
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Festival 

10.–12. 6.  Chebské dvorky 
Open air festival uměleckých projektů. Galerie 4 a historické jádro města 

Chebu se stalo centrem setkání umělců a příznivců umění z Čech i ze 

zahraničí a místem největší výstavy pod širým nebem. 

Workshopy pro dospělé

3.–6. 7.   Portrét
Fotografický workshop pod vedením Roberta Vana. 

Workshopy, dílny a akce pro školy, děti a mládež

23.–27. 8. Barevné prázdniny 
Tvůrčí workshop pro děti a mládež, včetně výstavy. 

18. 9. , 9. 10. ART W 
Tvůrčí tematické procházky pro děti a mládež, včetně outdoorové výstavy. 

září, říjen, listopad  Půvab uvadání - animační program 
k výstavě Katariny Brunclíkové 

Určeno školám 1.–2. stupeň ZŠ. Komentovaná prohlídka, s pracovními listy 

a výtvarnou tvorbou. 

Kulturně-společenské akce

16. 9.   Vladimír Votápka | Rusko:   
 Přátelské, či nepřátelské?

Komentovaná fotografická projekce a beseda s bezpečnostním analytikem 

a bývalým generálním konzulem ČR v Moskvě. O našich vztazích s Ruskem, 

jeho rolí v mezinárodní politice a co to znamená pro naší bezpečnost. 

17. 9.   Camera Normalis
Dernisáž výstavy a beseda s autory. 

22. 9.   Noc literatury
Z knihy Oslněni světlem polského autora Jakuba Żulczyka.  

Četl herec Západočeského divadla v Chebu, Vuk Čelebić. 

20. 10.   TONO STANO | Prameny moci
Komentovaná projekce a beseda s jedním z nejznámějším a mezinárodně 

uznávaným československým fotografem. 

4. 12.   ZRNÍ
Vánoční koncert 

Bylo připraveno – NEPROBĚHLO (Covid-19)

FOTOART – listopad, prosinec
Workshop se zaměřením na fotografii. Seznámení s historií 
fotografie a současnými českými fotografy formou 
komentované projekce. Fotograficky se zpracovává vybrané 
téma. 

ART G 27. 11. 2021
Tvůrčí program s vánoční tématikou pro děti a mládež 
v prostorách galerie. Vzhledem k povětrnostním podmínkám 
nebyla uskutečněna ani venkovní varianta. 

Zima podle Lady – listopad, prosinec
Dílna pro školy a mládež na téma Josef Lada. Komentovaná 
projekce na téma život a tvorba známého českého malíře. 
Zpracování výtvarného úkolu, trojrozměrného objektu 
na motivy Ladových obrazů. 

Školám byl nabídnut jarní termín tématicky obdobné akce. 

Zrní, po roce koncert pro návštěvníky

Vladimír Votápka, Rusko přátelské,či nepřátelské, komentovaná projekce 
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10.–12. 6.  Chebské dvorky 
19. ročník festivalu uměleckých projektů proběhl v plném 
rozsahu. Zúčastnilo se ho 180 vystavujících z ČR, 
Německa a Francie, proběhly doprovodné workshopy, 
koncerty a divadelní představení. Festival navštívilo cca 
10 000 návštěvníků. Akce probíhala za mimořádných 
epidemiologických opatření. 

Po koronavirové přestávce v roce 2020, kdy se v rámci 
festivalu konaly pouze výstavy a prezentace, se Galerie 4 
rozhodla, že 19. ročník se uskuteční v kompletní podobě, tedy 
včetně hudebního a divadelního programu, ačkoliv pracovala 
v nepříliš přehledné situaci vládních zákazů a nařízení. 
Chebská zákoutí, dvorky, náměstíčka a uličky tak ve dnech od 
10. do 12. června ožily atmosférou nejrůznějších kulturních 
zážitků i přátelských setkání. 

Zdi, ploty a zábradlí posloužily jako výstavní plochy pro 
nejrůznější druhy tvorby, fotografie, malby, grafické práce, 
kresby či prostorové instalace. Návštěvníci mohli zhlédnout 
na jednom z 22 míst práce profesionálních fotografů, studentů 
uměleckých škol či talentovaných amatérů. Ti své práce 
vystavovali ve čtvrtek a v pátek od 11 do 19 hodin, v sobotu 
v čase od 10:00 do 18:00. 

V Galerii 4 byly představeny celkem 3 výstavy. V Klubu G4 
to byla výstava olejomaleb známé herečky, ale také malířky 
Blanky Bohdanové. Instalace výstavy multimediální osobnosti 
Vladimira 518 obsahla obě patra velkých sálů a nesla název 
Drobné korekce. Výstavu autor připravil přímo pro prostory 
3. a 4. NP Galerie 4. Na „vernisáž“ pod názvem Camera 
Normalis pozvalo návštěvníky seskupení pražských výtvarníků 
a fotografů. Projekt Camera Normalis vznikal v době, kdy 
na základě „covidových“ opatření byly uzavřeny všechny 
kulturní stánky. 

Festivalového programu, výstav, tvůrčích dílen, divadelních 
představení nebo filmových projekcí se mohli návštěvníci 
účastnit i ve čtvrtek od dopoledních hodin, tradičně je určen 
převážně žákům a studentům, dětem s rodiči. 

Zahájení festivalu se konalo v Klášterní zahradě ve čtvrtek 
odpoledne, ředitel festivalu Zbyněk Illek uvedl a představil 
všechny vystavující účastníky a zhodnotil krátce jejich aktuálně 
vystavená díla. Poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
na festivalu podílejí. 

V souvislosti s výstavou Drobné korekce Vladimira 518 
zazněli na Františkánském náměstí od 18:30 Peneři strýčka 
Homeboye / PSH. Čtvrteční program zakončilo představení 
studentů AMU v Praze, vystupujícím pod názvem Ductus 
Deferens, aktéři jsou původem převážně z Chebu a setkali se 
s příznivým ohlasem a nadšeným publikem. 

V pátek bylo na 15. hodinu připraveno intimní představení pro 
jednoho diváka Kabinet pamětí od tvůrců Le Cabaret Nomade, 
v 19:00 začal koncert hiphopové skupiny Prago Union, 
po kterém následovala Slam Poetry Exhibice. 

V sobotu byl ke zhlédnutí dokument Johany Ožvold The 
Sound Is Innocent, mapující elektronickou hudbu. V Klášterní 
zahradě následovala módní přehlídka studentů karlovarské 
SUPŠ, nazvaná Šaty dělají člověka a performance How Things 
Go. V 17:30 se na Františkánském náměstí představil talent 
elektronické hudební scény Ondřej Holý alias DNÉ, poté 
vystoupila živelná západočeská rocková skupina Povodí Ohře 
a festival zakončila inscenace Kaleidoscope novocirkusového 
divadelního souboru Cirk La Putyka. 

V rámci dodržení hygienických předpisů byli zájemci 
o program vyzváni k provedení rezervací. Pro zajištění 
maximální možné kapacity a dodržení povolených rozestupů 
byly na Františkánském náměstí vytvořeny značky. U vstupů 
do všech prostor s programem byla návštěvníkům k dispozici 
dezinfekce, návštěvníci museli mít s sebou vedle respirátorů 
negativní antigenní nebo PCR test, certifikát o provedeném 
očkování či potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění 
covid-19. 

Festival se konal pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje 
Ing.  Petra Kulhánka a Město Cheb schválilo žádost o dotaci.  
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Chebské dvorky 2021
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Statistika
 129 vystavujících
 7 koncertů 
 8  divadelních 

představení
 17 tvůrčích dílen
 4 projekce
 1 módní přehlídka
 1 slam poetry 
 10 000 návštěvníků

Chebské dvorky, Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 a festivalu 
odpočítává start 19. ročníku.
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Workshop pro dospělé

3.–6. 7.
Portrét
Fotografický workshop pro posluchače vysokých škol, vyspělé 
amatéry a profesionální fotografy pod vedením lektora, 
fotografa Roberta Vana. Účastníci pracovali s živými modely, 
využívali přirozeného světla i umělého svícení v interiéru, 
přirozeného světla v exteriéru, krajině CHKO Lužických hor. 
Lektor, na základě užšího výběru z prací účastníků, vytvořil 
kolekci fotografií pro následnou výstavu. 

Práce s dětmi a mládeží / dílny, workshopy, 
animační pořady pro školy

23.–27. 8. 
Barevné prázdniny 
Tvůrčí workshop pro děti a mládež. Účastníci pod vedením 
lektora pracují na zadaných tématech a zpracovávají 
obrazově, za pomoci kompaktního fotoaparátu. Vyzkouší 
proces přípravy výstavy, výrobu a distribuci pozvánek/plakátu, 
zpracování popisek, rámování, instalace a samotného zahájení 
výstavy – připraví vernisáž. Kreativní činnost je proložena 
aktivitami vhodnými pro interiér i exteriér. Tvůrčí týden je 
zakončen vernisáží pro veřejnost. Prezentace je součástí 
výstavního programu galerie. 

18. 9. , 9. 10. 
ART W 
Tvůrčí tematické procházky s kompaktním fotoaparátem 
v ruce. Účastníci se učí kompozici obrazu a využití denního 
přirozeného světla během focení daného tématu.  Výsledky 
jsou vystaveny na jednodenní instalaci na vybraných místech 
v centru města. Účastník výstavu hledá, v předem stanovené 
datum, s dospělým doprovodem na základě indicií. 

září, říjen, listopad 
Půvab uvadání - animační program pro školy
Animační program k výstavě fotografky Katariny Brunclíkové 
– Půvab uvadání. V průběhu programu účastníci absolvují 
komentovanou prohlídku výstavy. Vyplňují pracovní listy 
a pracují na výtvarném zadání. 

Zaměřeno na kreativní práci s přírodninou, výběr barev, 
struktury, tvaru, výsledkem je reliéfní obraz. 

Animační program pro školy, k výstavě Půvab uvadání

ART W

Portrét Barevné prázdniny
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Propagace – prezentace
Camera Normalis
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Prezentace v médiích

Mimo tradičních výlepových-plakátovacích a propagačních 
místech, probíhá formou tištěných a elektronických pozvánek, 
na sociální síti, webových stránkách, na kulturně informačních 
webech:

akce.cz  ......................................................................................7x
artmap.cz .................................................................................. 6x
atlasceska.cz .............................................................................7x
ceskegalerie.cz ......................................................................... 2x
dnes.cz ....................................................................................10x
denik.cz ..................................................................................... 2x
ifotovideo.cz ............................................................................. 4x
kulturní kalendář města Chebu ............................................... 8x
mistnikultura.cz ......................................................................... 3x
regionzapad.cz ........................................................................ 5x
zdaryvary.cz ............................................................................. 5x
zijemeregionem.cz ....................................................................1x
zivechebsko.cz ..........................................................................1x
zivykraj.cz ................................................................................. 8x
vary.rozhlas.cz.......................................................................... 8x
cesky.rozhlas.cz........................................................................ 4x
radioblanik.cz ........................................................................... 3x

AKVIZICE DO SBÍRKY STUDIJNÍCH 
A DOKUMENTAČNÍCH MATERIÁLŮ

Byl zpracován plán akvizic na rok 2021,  
realizace proběhla v 2. pololetí. 

Zdeněk Halámek, Karlovy Vary
Autor patří k nejvýraznějším osobnostem fotografie v našem 
kraji. Značná část jeho tvorby se zabývá krajinářskou fotografií 
a abstrakcí inspirovanou hudbou. 

3 čb fotografie z cyklu Krajiny, cca 50x60 cm. 

Katarina Brunclíková, Provence – Praha
Autorka pochází z Františkových Lázní. Její tvorba se 
zabývá figurální fotografií a v posledních letech výtvarnému 
zpracování přírodnin, zejména květin. 

3 barevné fotografie z cyklu Krása uvadání, cca 50x60 cm. 

Tereza z Davle, Český Krumlov – Praha
Jedna z nejvýznamnějších českých fotografek v oblasti 
figurální tvorby. 

3 čb. fotografie z cyklu Neue Mädchen, cca 50x60 cm. 

Prof.  PhDr.  Vladimír Birgus, Praha
Český fotograf,kurátor, historik fotografie a vysokoškolský 
profesor, který ovlivnil několik generací českých fotografů. 

3 barevné fotografie z cyklu Cosi nevysloveného, 
cca 50x60 cm. 

Tereza z Davle – Košile

Zdeněk Halámek – Ciombra, 2007

Katarina Brunclíková – Půvab uvadání
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Hospodaření, kontroly a revize
Pavel Úšovický, Stříbrná krajina, výstava v Klubu G4
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Všechny pravidelné a plánované technické revize, včetně 
servisu technického zařízení proběhl v termínech bez větších 
oprav. Bez závad byly prováděny vnitřní kontroly. Byla 
provedena a ukončena veřejnosprávní kontrola zaměřená 
na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, neshledala 
porušení rozpočtových pravidel a finanční kázně, v dílčích 
případech byla přijata opatření k odstranění nedostatků. 

Investiční akce

Nebyly pro rok 2021 plánovány

Rada KK

Úkoly z porad ředitelů a z Rady KK byly průběžně plněny. 

Přehled hospodaření Galerie 4 v roce 2021

VÝNOSY CELKEM hlavní činnost hospodářská činnost
Výnosy z prodaného zboží 3 171,00 3 171,00
Výnosy z vlastních výkonů 240 900,15 213 776,15 27 124,00
Ostatní výnosy z činnosti 8 510,00 8 510,00
Ostatní finanční výnosy 1 188,00 1 188,00
KK - provozní dotace na hlavní činnost 7 280 000,00 7 280 000,00

Město Cheb - na akci Chebské dvorky 2021 450 000,00 450 000,00

VÝNOSY CELKEM 7 983 769,15 7 956 645,15 27 124,00

NÁKLADY
Spotřeba materiálu 118 897,08 107 652,51 11 244,57
Spotřeba energií 195 051,05 193 790,50 1 260,55
Prodané zboží 3 171,00 3 171,00
Opravy a udržování 28 889,87 28 889,87
Cestovné 2 150,00 2 150,00
Náklady na reprezentaci 6 964,00 6 964,00
Ostatní služby 1 249 921,47 1 249 921,47
Mzdové náklady 3 772 115,00 3 764 780,12 7 334,88
Zákonné sociální pojištění 1 262 528,00 1 260 048,81 2 479,19
Jiné sociální pojištění 10 119,00 10 091,00 28,00
Zákonné sociální náklady 96 458,66 96 311,96 146,70
Jiné daně a poplatky 14 746,00 14 746,00
Odpisy dlouhodobého majetku 781 783,00 779 752,60 2 030,40
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 69 863,32 69 863,32
Ostatní náklady z činnosti 59 176,00 59 176,00
Kurzové ztráty 0,00 0,00
NÁKLADY CELKEM 7 671 833,45 7 647 309,16 24 524,29
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2021 - ZISK 311 935,70 309 335,99 2 599,71

Finanční fondy Galerie 4
Počáteční stav  

k 1. 1. 2021

Konečný stav 

k 31. 12. 2021
Název Tvorba Čerpání
Fond odměn 330 000,06 89 000,00 0,00 419 000,06
FKSP 150 245,71 74 778,96 56 554,70 168 469,97
Fond investic 595 018,38 931 783,00 930 000,00 596 801,38
Rezervní fond 803 622,74 357 890,41 0,00 1 161 513,15
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Personální struktura

Zástupce ředitele (1)

Ekonom (1)

SOP KVČ (1)

Pokladní (0,6) Pokladní (0,6)

Ředitel (1)

SOP KVČ  
pedagog/klub (1)

SOP Archiv.  
Admin. výstav (1)

SOP Výstavář, 
údržba, úklid (1)
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Náklad: 30 ks

Galerie 4 – galerie fotografie 
Příspěvková organizace Karlovarského kraje
Františkánské náměstí 30/1, 350 02 Cheb

Kontakt:
T: 736 514 083

E: galerie4@galerie4.cz
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