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Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti

Monotýpie, Lubo Stacho, Kapesníčky 1998–1999
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Výstavy v Galerii 4

3. 1.–29. 1.
Budoár – Karolína Koblenová 
z cyklu „Nové tváře“
Výstava fotografické tvorby studentky malby na Ústavu 
designu a umění v Plzni u Borise Jirků. V popředí 
jejího tvůrčího zájmu je malba, fotografie, oděvní 
design, ale i konceptuální tvorba a happening.

31. 1.–1. 3. 
KontAKTfoto 2013  
z cyklu „Fotografické workshopy“
Výstava výsledků 18. ročníku fotografického workshopu 
portrétu a aktu s mezinárodní účastí pod vedením 
německého fotografa Thomase Brennera. 

7. 3.–1. 4. 
Oko (z) ulice  
z cyklu „Fotografické projekty“
Výsledky stejnojmenného sociálně zaměřeného 
projektu, který probíhal od roku 2005 v Anglii, 
Česku, Francii a Senegalu. „Děti ulice“ fotografovaly 
ve svých partách každodenní život. Prezentace 
stejnojmenné česko-francouzské knihy.

4. 4.–29. 4.
Severská země – Torben Rejnholdt Petersen 
z cyklu „Dokumentární fotografie“ 
Tvorba dánského fotografa, subjektivního dokumentaristy 
evropského prostoru. Jeho černobílé fotografie tvoří 
mozaiku osobních obrazových zážitků každodenního života.

2. 5.–30. 6. 
Obrázky z Itálie – Giuliano Collini 
z cyklu „Výtvarná fotografie“ 
Retrospektivní výstava italského fotografa, jehož černobílé 
práce navazují na minimalistické tradice ve fotografii.

4. 7.–30. 8. 
Monotýpie a plátenka – Ľubo Stacho 
z cyklu „Slovenská fotografie“
Práce významného slovenského fotografa 
a vysokoškolského pedagoga, který dosáhl 
v minulém roce významného životního jubilea.

5. 9.–7. 10. 
Za oponou aneb s Cimrmany Na tahu – Petr Hecht 
z cyklu „Retrospektiva“
Divadelní fotografie Petra Hecht z jeviště a zákulisí 
slavné české scény. Výstava bude doplněna dobovými 
reáliemi jichž se dotkla Cimrmanova ruka.

10. 10.–1. 11.
K.O.K.F.O.T. 2014 
z cyklu „Fotografické skupiny“
Výstava skupiny fotografů, která se poprvé prezentovala 
vynikající instalací na Krajském festivalu uměleckých 
projektů s mezinárodní účastí Chebské dvorky 2013.

Jejími členy jsou: K.arolina Rusňáková, O.la Chytra, K.lára 
Vomelová, F.ilip Rojík, O.ndřej Kalmán, T.ereza Kožíšková.

7. 11.–2. 12.
Jak se lidé bavili – Pavel Scheufler 
z cyklu „ Historická fotografie“ 
PhDr. Pavel Scheufler sestavil výstavu historických fotografií 
zábav a životního stylu z konce 19. a počátku 20. století. 

5. 12.–31. 12.
Čtyři po škole  
z cyklu „Fotografické školy Evropy“ 
HAUER – KODERA – SCHÝBAL – VALA Výstava pedagogů 
fotografického oboru na SSUPŠ Zámeček v Plzni.

V roce 2014 Galerie 4 splnila všechny naplánované akce výstavního, vzdělávacího 

a společenského plánu. Akce mimo roční plán jsou uvedeny v závěru této kapitoly. 

Záměr – cíl byl naplněn, tak jako v předcházejících 

29 letech. Výstavní činnost přinesla laické i odborné 

veřejnosti možnost shlédnout díla současných zahraničních 

autorů (G. Collini, T. R. Petersen, Ľ. Stacho), představila 

práce nejmladší generace nastupujících fotografů 

(Koblenová, K.O.K.F.O.T.). V oblasti klasické fotografie 

byly představeny práce P. Hechta, historickou fotografii 

zastoupila výstava Jak se lidé bavili od P. Scheuflera. 

Srovnání klasické dokumentární fotografie s fotografií 

využívající nejmodernějších technologií jsme ukázali 

na výstavě Čtyři po škole – pedagogů fotografického 

oboru střední soukromé školy Zámeček v Plzni. Výsledky 

fotografických projektů reprezentovala výstava výsledků 

18. ročníku workshopu KontAKTfoto a Oko (z) ulice. 

S úspěchem se setkaly výstavy v Německu (Ženy – Klasse 

Frauen a Dopis, při německo-českém projektu Kulturní 

noc v Kulmbachu v rámci příhraniční spolupráce) a ve 

Francii – Oko (z) ulice (sociální dokument), tato výstava 

pro velký zájem je reprízována i v dalších městech 

departmentu Finistere v roce 2015. Festival uměleckých 

projektů s mezinárodní účastí Chebské dvorky představil 

autory z řad profesionálů, skupin studentů odborných škol 

a talentované amatéry z celé republiky, sousedního Německa 

a Slovenska, Dánska, Belgie, Francie, Nizozemska i Velké 

Británie a Švýcarska. Workshopy v průběhu festivalu byly 

plně obsazeny nejen místními návštěvníky, příležitosti 

naučit se nejen novým technikám využívají stále více i školy 

z celé republiky. Možnosti prezentace, shlédnutí hudebních 

i divadelních představení, výstavy v otevřeném prostoru 

i navázání nových kontaktů, inspiraci tak využilo přes 

200 účinkujících – vystavujících a okolo 14.000 návštěvníků.

Podařilo se zahájit akci „Art centrum Galerie 4 – rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám.30/1, Cheb“
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Workshopy

6. 7.–10. 7.
KontAKTfoto
19. ročník fotografického workshopu portrétu 
a aktu s mezinárodní účastí pod vedením 
české fotografky Gabiny Fárové.

8. 11.
MiXXXART 
Výstava prací a projekce fotografií z festivalu Chebské Dvorky 
s kulturním programem a workshopy pro rodiče s dětmi.

13. 12.
Hrátky s …
… tvůrčí dílny pro děti i dospělé s kulturním programem.

Výstavy v zahraničí

21. 6.–15. 7.
Frauen Klasse – Galerie Alte Badhaus, Kulmbach
Výstava českých fotografů z archivu Galerie 4. Jaroslav 
Belák, Karolína Koblenová, Dana Kyndrová, Zbyněk Illek, 
Jan Schýbal, Lubomír Stiburek, Jindřich Štreit, Fedor 
Telkov.Výstava zahájena u příležitosti akce Kulturní noc.

21. 6. – 15. 7.
Jan Saudek – Dopis – Galerie Alte Badhaus, Kulmbach 
Výstava jednoho z nejznámějších českých 
fotografů doplněná úryvky z autorových knih, 
korespondence, fragmentů fotografií.

17. 8. – 17. 9.
Burggut – Kulmbach
Výstava výsledků fotografického 
workshopu Intuitivní fotografie.

Listopad 2014 – leden 2015
Oko (z) ulice – Quimperlé, Francie 
Výsledky stejnojmenného sociálně zaměřeného 
projektu, který probíhal od roku 2005 v Anglii, 
Česku, Francii a Senegalu. „Děti ulice“ fotografovaly 
ve svých partách každodenní život.

Workshopy v zahraničí

25. 4.–27. 4.
(Pří)hraniční zkušenost / Grenzerfahrung
Pořádáno ve spolupráci s Institutem nových médií 
v Kulmbachu, věnováno výročí pádu železné opony. Účastnili 
se výtvarníci a fotografové z Čech, Saska a Bavorska.

21. 6. 
Květy PETU – open-air, Kulmbach
Workshop u příležitosti Kulturní noci v Kulmbach – 
zpracování PET lahví na šperky a další doplňky.

19. 7. – 22. 7.
Intuitivní fotografie – Burggut, Kulmbach
Fotografický workshop pořádaný ve spolupráci s Kunstverein 
e.v. Kulmbach v rámci Letních kulturních dní.

27. 7. – 8. 8.
Artphotography – ateliér Galerie 4, Cheb
Mezinárodní fotografický workshop pro účastníky Rotary 
campu zaměřený na základy různých fotografických 
žánrů (krajina, zátiší, portrét, figura). Workshop 
byl pořádán ve spolupráci s RC Cheb/Eger.

Festival

11. 6.–14. 6.
Chebské dvorky 2014
12. ročník multižánrového festivalu uměleckých 
projektů s mezinárodní účastí. Open air festival na 
dvorcích památkové rezervace Chebu představuje 
výtvarné umění, divadlo, koncerty, workshopy …

Výstavy mimo Galerii 4

3. 3.–3. 4. 
Color Off – galerie Panský dvůr, Kynšperk nad Ohří
Výroční výstava občanského sdružení Ateliér Galerie 4.

12. 6.–30. 6.
(Pří)hraniční zkušenost / Grenzerfahrung, 
Špejchar,Hradební,Cheb
Výstava výsledků účastníků stejnojmenného 
workshopu věnovaná výročí pádu železné opony. 

8. 8.–10. 9. 
Artphotography – KC Svoboda, Cheb
Výsledky fotografického workshopu Artphotography, 
kterého se účastnili studenti z Belgie, Česka, 
Holandska, Indie, Německa a Turecka.
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Karolína Koblenová, Budoár – instalace Artphotography, Rotary camp, seminář

K.O.K.F.O.T. – autoři výstavy Petr Hecht, autor výstavy Za oponou aneb s Cimrmany Na Tahu

Oko (z) ulice, vernisáž v Galerii 4 Pavel Scheufler, zahájení výstavy

Ľubo Stacho, instalace
KontAKTfoto 2014, Kladská
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MiXXXART 

Výstava a filmová projekce – CHEBSKÉ DVORKY 2014
• Loutkové představení Zlatá husa 

– divadlo Buchty a loutky

• Dílny – Malířský ateliér, EcoART Petra 
Vorlová – květinové brože

• Hudební pořad Jaroslava Féneše s koncertem 
neformálního mezinárodního sdružení muzikantů.

Akci uskutečnila Galerie 4 společně s o.s. Ateliér již po sedmé.

Pro návštěvníky bylo připraveno obrazové a filmové shrnutí 

festivalu Chebské dvorky. Na výstavě se prezentovali 

členové o. s. Ateliér G4 a jejich hosté: B. Hořínek, 

T. Zachová, M. Cibová, E. Frei, F. Gibala, E. Sekaninová, 

H. Kertisová, Z. Rolko, S. Strmeň, M. Svojtka, V. Šembera, 

L. Šolc, L. Stiburek, A. Tomancová, D. Kurc, Z. Illek, 

T. Olišarová, J. Schýbal. Jednodenní výstavu si prohlédlo 

na 150 návštěvníků. Shlédnutí hodinového dokumentu 

Chebské dvorky 2014 vyvolalo diskuzi o potřebnosti akcí 

tohoto typu, které v dnešním přetechnizovaném a stále 

víc virtuálním světě dává možnost a motivaci k přímé, 

osobní a hlavně živé komunikaci prostřednictvím umění.

Dílna Eco ART Petry Vorlové se vyznačuje použitím 

recyklovatelného nebo přírodního materiálu.

Použily se tedy převážně komponenty, které jsou 

určeny k jiným než výtvarným účelům.

Umělé květiny jako základní pomůcka se tak vyráběly 

z textilií, z obalového materiálu – papír,PVC.

Květinové objekty a brože se však kompletovaly i z průmyslově 

vyrobených umělých květů a komponentů. Tuto možnost 

přivítali hlavně nejmenší účastnící. Vznikala tak dílka i pod 

rukama malých účastníků, kteří přílišnou trpělivostí nebo 

zručností neoplývají. Tato forma však snadno podpoří jejich 

kreativitu a motivaci k samostatné tvorbě. Malířský ateliér kladl 

důraz na vyplnění celé plochy obrazu barvou a použití techniky 

alla prima, tedy malování bez podmalby. Pro několik zájemců 

byla předvedena i tzv. Enkaustika – malba horkým voskem.

S nadšeným přivítáním diváků se setkali herci divadla 

Buchty a loutky. Jejich hodinové představení Zlatá 

husa právem obdrželo prestižní ocenění již v roce 2012. 

Děti i dospělí ocenili nejen vtipné představení, ale 

i výtvarnou stránku pohádkové scény. Po představení 

obdivovali dřevěné loutky Roberta Smolíka. 

Převážně dospělému obecenstvu byl určen pozdně 

odpolední, hudební pořad a koncert pod vedením J. Féneše. 

Muzikanti z Jižní Ameriky, Portugalska, Francie, Velké 

Británie a Německa vyvolali svým umem takové nadšení 

u posluchačů, že pořad končil tanečními kreacemi většiny 

zúčastněných. Pořad se nesl ve velmi radostném a přátelském 

duchu, dorozumívacím prostředkem byla hudba.

Hrátky 
• Divadlo Buchty a loutky – představení 

Andělíček Toníček.

• Dílna: Eliška Failová – šperky a ozdoby, Malířský ateliér, 
zdobení vánočního stromu výrobky z dílny PET ART.

• Hudební workshop s koncertem: Jana 
Štromská a Diana Winklerová.

Pro naladění té správné vánoční atmosféry bylo zvoleno 

v úvodu Hrátek loutko-herecké představení divadla 

Buchty a loutky s názvem Andělíček Toníček. Nadšení 

a radostná atmosféra se následně přenesla i na stanoviště 

dílen. Um i zručnost si vyzkoušelo na 50 dětí včetně 

dospělých. S tvorbou Elišky Failové se mnozí návštěvníci 

setkali již v červnu na Chebských dvorcích, tam vedla 

dílnu staempunkový šperk. V Galerii 4 prezentovala svou 

tvorbu a seznámila účastníky s prací šperkařů. Z kovových 

komponentů, korálků a drátků tak vznikaly téměř 

profesionální umělecké originály. Lektorka předvedla 

i možnost domácí výroby komponentů. Kreativitě se nekladly 

žádné meze, pokud účastníci dodrželi technologický 

postup a osvojili si správné napojování komponentů, 

odnesli si vlastnoručně vyrobený šperk. Nejzdařilejšími 

ozdobami se po celý den zdobil i vánoční stromek.

Pro menší věkovou kategorii byl již tradičně připraven 

tématicky zaměřený Malířský ateliér. Možnost malovat 

na malířském stojanu si rádi vyzkoušejí vždy i dospělí, 

vytváří tak často společné dílo se svými potomky. Výtvarná 

forma opět potvrzuje, že je důležitým a velmi dobrým 

prostředkem komunikace mezi dítětem a dospělým.

Interaktivní, hudebně laděný workshop s koncertem Jany 

Štromské a Diany Winklerové si nenechali ujít děti ani 

dospělí. Hravostí se vyznačuje celá tvorba multifunkční 

umělkyně Diany Winklerové. Vystudovala sochařství ale 

velmi dobře dokáže pracovat s fotografií, videem, maluje 

a kreslí, navrhuje design (laureátka ceny mladý obal 2011). 

Ovládá hudební nástroje jako je flétna, hoboj a anglický 

roh. Na počítači tkala perské koberce a z polystyrenu – 

špachtlí, vybrousila dvoumetrového boha květáků.

 Jana Štromská vystudovala Konzervatoř v Českých 

Budějovicích. Věnuje se pedagogické a umělecké práci, 

žije v Praze. Patří k největším současným objevům mezi 

písničkářkami, které se pohybují na naší hudební scéně. 

Blues a šanson je vlastní této energické a emocí plné 

chebské rodačce, hráčce na elektrickou kytaru, klavír ad. 

Obě tyto umělkyně svým workshopem a koncertem završily 

poslední akci Galerie 4 a o.s. Ateliér G4 v roce 2014.
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MiXXXART

Hrátky, Buchty a loutky MiXXXART, tvorba květin

MiXXXART MiXXXART

Hrátky, Eliška Failová

Hrátky, Jana Štromská
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Chebské dvorky 2014

Krajský open air festival uměleckých projektů v roce 

2014 přinesl opět výběr z aktuálního kulturního 

světa. Dvanáctý ročník se uskutečnil ve dnech 11. až 

13. června na 26 místech v historickém centru města 

Cheb, v jeho uličkách, dvorcích, zahradách a zákoutích. 

Festival se snaží přiblížit laické i odborné veřejnosti 

široké spektrum především výtvarného umění. Téměř na 

každém kroku tak byli ke shlédnutí fotografie, malby, 

grafické práce, kresby, prostorové instalace i plastiky. 

Festival přilákal vystavující z celé republiky, 

ale i sousedního Německa, dále pak z Dánska, 

Belgie, Francie, Nizozemska i Velké Británie 

a Švýcarska. Dohromady bylo vystaveno více 

než 1000 exponátů od 196 autorů. 

Centrální dvorek se po roční pauze vrátil do rokle 

u Západočeského divadla v Chebu, kde probíhala 

veškerá hudební produkce. Hudební scénu letos 

zastoupili United Flavour, Voila!, Poletíme?, Bratři 

Ebenové, Bára Hrzánová s Condurangem, Ondřej 

Brzobohatý, za kapely regionu Rezatý Rakety, 

Grande Tete a 100°C. Příznivci divadla si přišli na své 

během představeních ve stanu autorského divadla 

UMSKUP, které svou uměleckou dráhu nastartovalo 

před pěti lety právě na Chebských dvorcích. Pouliční 

inscenaci, alegorickou grotesku o složitosti lidské 

duše, přivezlo Teatr Novogo Fronta. Dohromady 

proběhlo 12 koncertů a 7 divadelních představení. 

Multimédia zastoupila v současné době nejlepší česká 

performerka, Darina Alster, která společně s MAD:UCK 

vedla i workshop ocitající se na pomezí výtvarného 

umění, instalace, hry se světlem a užitého designu. Pro 

všechny věkové kategorie bylo připraveno 16 tvůrčích 

dílen, které byly v průběhu festivalu plně obsazeny, 

jejich rozšiřování však z finančních důvodů není možné. 

Originální oblečení předvedla módní přehlídka 

plzeňského ateliéru Bery designer. Designové 

doplňky prezentovali čeští nezávislí designeři.

Počasí po celou dobu bylo nakloněno festivalu, 

náhradní kryté prostory tak nemusely býti využity.

Odborná i laická veřejnost opět ocenila výjimečnost 

multikulturního festivalu, možnost přímé komunikace 

s autory, dobrou úroveň uměleckých děl profesionálů, 

studentů a některých amatérských spolků.

 J. Podlaha, lektor linorytové dílny

Teatr Novogo Fronta

Výstavy
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Světelná instalace, Axel T. Schmidt

Marek Eben

Darina Alster, prezentace Výstavy

Statistika Chebské Dvorky

26 dvorků
16 workshopů

196 vystavujících
1 módní přehlídka

12 hudebních programů
7 divadelních představení

1 prezentace multimediální umělkyně
Projekce filmů FAMO a z festivalu Tell it quick
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Chebské dvorky 2014

Darina Alster & MAD:UCK, Vyrob si vlastní hvězduBrančovský Rudolf, POLETÍME?

Linorytová dílna, Z.Bílková a J.Podlaha
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návštěvnícidivadlo

Nekonečná louka

Křest CD Mňam mňam, Minikapela UMSKUP

Hegedüšová Zuzana  – instalace

výstavy



Údaje o plnění opatření uložených 
Radou Karlovarského kraje

Za oponou, Petr Hecht, Akt – Divadlo Járy Cimrmana, 2003
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13. 2. 2014
Jmenování Mgr. Zbyňka Illka, ředitele G4 – galerie 

fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

vedoucím projektu „Art Centrum Galerie 4 rekonstrukce 

špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb“

Rada Karlovarského kraje

• usnesením č. RK 501/04/14

30. 4. 2014
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele 

veřejné zakázky „Art Centrum Galerie 4, rekonstrukce 

špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb“ 

Rada Karlovarského kraje

• usnesením č. RK 501/04/14

15. 12. 2014
Odstoupení od projektu ROP „Art Centrum Galerie 4 – 

rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb“

Rada Karlovarského kraje

• usnesením č. RK 1352/12/14

• usnesením č. ZK 25/02/15

Všechna opatření RKK byla splněna v plném 
rozsahu a v daných termínech.

Bylo rozhodnuto, že celý projekt bude 
financován Karlovarským krajem.

Severská země, Torben R. Petersen, bez názvu, 2011

COLOR ON, zahájení výstavy v Galerii Panský Dům



Údaje o výsledcích proběhlých kontrol

Čtyři po škole, Jan Schýbal, z cyklu Diptychálně, 2009
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28. 5. 2014, 10:30 – 5. 6. 2014, 8.00 hodin

Kontrola byla na místě provedena Úřadem 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 
pracoviště Karlovy Vary (dále jen ÚRR).

Předmět kontroly:

1. zda umístění projektu odpovídá údajům 

předloženým v žádosti o dotaci,

2. zda práce na projektu byly/nebyly zahájeny,

3. zda stav již realizovaného projektu odpovídá 

popisu uvedenému v žádosti o dotaci a práce 

probíhají v souladu s předloženou dokumentací,

4. zda proběhlo/neproběhlo zadávací řízení na 

dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek 

– Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Severozápad (dále jen ROP SZ),

5. zda stav majetku odpovídá předložené 

projektové dokumentaci, např. hospodářské 

budovy, technologie, pozemky atd.

6. zda proběhla kontrola dalších bodů podle 

žádosti o dotaci např. ověření počtu pracovních 

míst a dalších vstupních údajů,

7. zda projekt vytváří příjmy podle čl. 55 Obecného 

nařízení: jsou tyto příjmy náležitě doloženy (pokud 

toto nebylo zkontrolováno v rámci administrativní 

kontroly), odpovídá deklarovaný stav skutečnému stavu,

8. zda projekt probíhá v souladu s pravidly veřejné podpory,

9. zda byly/nebyly shledány známky dvojího financování,

10. zda byla pořízena fotodokumentace.

22. 8. 2014, 10:30 – 13. 10. 2014 (podpis protokolu)

Kontrola byla provedena Úřadem Regionální 
rady regionu soudržnosti Severozápad, 
pracoviště Karlovy Vary (dále jen ÚRR).

Drobné formální nedostatky byly na výzvu k součinnosti 

ÚRR odstraněny. Proti zjištění B1 o proplacení fakturované 

položky s názvem „Oprava vnitřních omítek štukových 

stěn VM v rozsahu do 10 % byla podána námitka, která 

nebyla ÚRR akceptována. Zde dochází k rozporu mezi 

používanými pojmy ROP SZ a Národním památkovým 

ústavem (dále jen NPÚ). NPÚ nepovoluje rekonstrukci 

původních omítek, pokud to není nezbytně nutné, ale 

povoluje opravy těchto omítek. ROP SZ zařazuje všechny 

opravy do neuznatelných výdajů. Tato skutečnost vedla 

později k odstoupení Galerie 4 od smlouvy s ROP SZ. 

12. 9. 2014

Kontrola projektu č. CZ.1.09/4.1.00/71.01161 
Advokátní kanceláří Schüller, Kordačová & 
Partners na základě Plné moci ÚRR.

Kontrola se týkala zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „Art Centrum Galerie 4 – rekonstrukce špýcharu, 

Františkánské náměstí 30/1, Cheb“. Dotazy Advokátní 

kanceláře byly irelevantní, protože všechny originály 

dokladů byly předány ROP SZ a tudíž jsme je nemohli 

doložit. Na dotaz u ROP SZ jsme byli informováni, 

že všechny tyto doklady byly předány Advokátní 

kanceláři. V závěrečném protokolu z kontroly bylo 

konstatováno, že kontrolované údaje byly bez závad. 

K.O.K.F.O.T., O.la Chytra, „Mezi třetí a čtvrtou ranní, aneb hodina 

mezi psem a vlkem“ (z cyklu ”To se nám jen zdá…”), 2013

Chebské dvorky, stan UMSKUP



Prezentace Galerie 4

Budoár, K. Koblenová, Nevěsta, 2013
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Média
Tisk (uveřejněné články)

MF Dnes 9

Chebský Deník 5

Krajské listy 1

Ateliér  7

Radniční listy 3

Zahraničí:
Le Telegramme 2

Ouest France 4

Das Bild 4

Televize

ČT 24 6

ČTAvízo 3

TV Západ 3

Webové stránky

paladix.cz 10

oblibeny.cz 12

zapad.cz 12

bbkult.net 12

akce.cz   12

zdaryvary.cz   12 

kudyznudy.cz  11

kalendar.cheb.cz  12

zivykraj.cz   12

csfotografie.cz  6

fotodepo.cz  9

ifotovideo.cz  2

kvrm.cz  1

parlamentnilisty.cz  1

Propagační materiály

Galerie 4 vydala 10 propagačních materiálů 

k výstavám v nákladu 100–200 ks. 

KontAKTfoto, Gabina Fárová

MiXXXART

Oko (z) ulice, zahájení, Galerie du Presidial, Quimperlé

Oko (z) ulice, jednání k výstavě, Finistere – Douarnenez



Údaje o hospodaření

KontAKTfoto 2013, Jaroslav Belák, 2013
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Přehled hospodaření Galerie 4 v roce 2014

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

Provozní dotace od KK 2.353.000,–

Neinvestiční dotace od KK 404.105,60

Grant od Ministerstva kultury 160.000,– 

Granty Město Cheb 450.000,–

Vstupné CH.D. a dobrovolné 123.684,– 

Příjmy za reklamu 33.500,– 

Příspěvky KAF 54.900,– 

Tržby za prodané zboží 1.930,– 

Realizace výstav 114.880,21 

Přijaté úroky 1.067,21 

Jiné příjmy (prodej materiálu) 0,– 

PŘÍJMY CELKEM 3.697.067,02 

REKAPITULACE VYDAJŮ

Spotřeba materiálu celkem 100.317,25

Spotřeba energii 48.820,76 

Prodané zboží 1.915,– 

Opravy a udržovaní 23.509,– 

Cestovné 14.868,50 

Ostatní služby celkem 1.419.754,36

Mzdové a sociální náklady 1.972.843,91 

Daně a poplatky 1.836,86 

Ostatní náklady 38.289,55

Ostatní finanční náklady 8.272,83

Odpisy 65.000,–

VÝDAJE CELKEM 3.695.428,02

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2014 +1.639,–

Finanční fondy Galerie 4
Název Počáteční stav k 1. 1. 2014  Tvorba  Čerpání Zůstatek k 31. 12. 2014
Fond odměn 180 006,06  0,–  0,– 180 006,06
FKSP 53 200,26 13 626,91  34 951,50 31 875,67
Investiční fond  711 590,– 8 215 290,– 65 000,–  8 861 880,–
Rezervní fond  290 326,14 2 883,50 0,–  293 209,64

Mzdy 2014

Celkové náklady včetně odvodů 1.972.843,91

Z toho:

Mzdy zaměstnanci 1.362.691,–

Mzdy brigádníci 115.560,–

Odvody mzdy 464.574,–

Zákonné pojištění zaměstnanců 3.827,–

Příděl 1% do FKSP + přísp. na stravné 26.191,91

návštěvníci vernisáže

představení Buchty a loutky, MiXXXART

K.O.K.F.O.T. 2014, z výstavy



Personální struktura

Jak se lidé bavili, Sophus Williams, Děti si hrají na slepou bábu, Berlín, 1882, polovina kolorované stereofotografie
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Ředitel: Zbyněk Illek (1)

Zástupce ředitele: Hana Illek Olišarová (1)

Ekonom: Zdeňka Štillerová (0,25)

Organizační pracovník: Alena Jurčiková (1)

Organizační pracovník: Simona Marková (1) od 3. 2. 2014

Pokladní, uklizečka: Jarmila Hynková (0,5) do 31. 3. 2014

Pokladní, uklizeč: Petr Kokeš (0,5) od 1. 4. 2014

Pokladní, uklizečka: Lenka Maroušková (0,5) do 4. 12. 2014

Galerie 4 má 7 zaměstnanců, v přepočteném 

stavu 5,25 zaměstnanců. 

Při organizování velkých akcí (Chebské 

dvorky, mezinárodní dílny…) galerie přijímá 

brigádníky z řad studentů a důchodců.

Odborné činnosti (lektorské, posudkové, technické…) 

zajišťuje galerie z řad dobrovolníků z občanského 

sdružení Ateliér Galerie 4, dle jejich odbornosti, 

nebo za úplatu s externími spolupracovníky.

Oko (z) ulice, výstava v Muzeu Douarnenez, M. Thersiquel 

Petr Hecht, Za oponou aneb s Cimrmany Na tahu, z výstavy

Budoár, z výstavy Torben Rejnholdt Petersen (vpravo), autor výstavy



Sénégal, 2012

Art centrum Galerie 4 – rekonstrukce špýcharu, 

Františkánské nám. 30/1, Cheb (probíhá)

Galerie 4 – galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje 

zahájila v letošním roce rekonstrukci barokního špýcharu 

na Františkánském náměstí v Chebu. Výsledkem by měl 

být v první řadě vznik kulturního centra se zaměřením 

na fotografii, multimediální technologie s přesahem 

do ostatních odvětví vizuálního umění a v druhé řadě 

zpřístupnění národní kulturní památky veřejnosti 

po více než 100 letech. Art Centrum Galerie 4 se tak 

má šanci zařadit mezi významné kulturní instituce 

v rámci celé České republiky, ale i střední Evropy.

Projekt rekonstrukce byl zahájen v roce 2008 a v roce 

2009 byla podána žádost na financování projektu 

z ROP NUTS II Severozápad bez veřejné podpory. Tato 

žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že projekt 

vykazuje podmínky veřejné podpory, i když ve stejné době 

obdobný projekt zpracovávaný stejnou administrátorskou 

firmou podmínky veřejné podpory nenaplňoval. (Po 

několika letech nám bylo pracovníky ROP sděleno, 

že se tak stalo na základě politické objednávky).

I nadále jsme hledali možnosti financování projektu z jiných 

evropských fondů. Když byla obnovena pozastavená činnost 

ROP NUTS II Severozápad, čekali jsme na výzvu, která by 

byla vhodná pro náš projekt. Ta přišla v listopadu 2013 

Údaje o realizovaných investičních akcích
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s omezenou výší dotace 15 mil. Kč, s etapizací projektů 

a bezpodmínečné ukončení první etapy do června 2014. 

Konzultací na ROP jsme se dozvěděli, že náš projekt bude 

vždy zakládat veřejnou podporu a po poradě s vedením 

odboru kultury KK jsme projekt podali. (Výše dotace ROP 

je tedy 37 % z 15. mil. a činí 5 550 000,– Kč z celkové 

částky na rekonstrukci 26 500 000,– Kč.) Vítěz výběrového 

řízení nabídl cenu 22 968 290 Kč včetně DPH tedy 

o 3 531 710,– Kč méně oproti plánovanému rozpočtu.

Vzhledem k časové tísni mezi vyhlášením výzvy a termínu 

podání žádostí, legislativním změnám mezi lety 2009 až 2014 

nebylo možné vyhlásit nové výběrové řízení na zpracování 

projektové dokumentace, která by zachytila veškeré posuny 

ve vývoji technologií za uplynulých pět let. Revize projektu se 

tedy zaměřila hlavně na přepracování rozpočtu podle platné 

legislativy, přepracování projektu v oblasti rekonstrukce 

střechy (havarijní stav odstranilo město Cheb na vlastní 

náklady) a některých dalších drobných stavebních úprav. 

Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. 6. 2014.

Monitorovací zpráva byla předána dne 31. 7. 2014.

Námitka proti protokolu o kontrole MZ 

byla podána dne 27. 10. 2014.

Dohoda o ukončení smlouvy mezi ROP Severozápad 

a Galerií 4 bude podepsána začátkem roku 2015.

Dále bude akce financována ze zdrojů KK.



začínáme, červen 2014 archeologický průzkum, červenec

odkrytí patek sloupů, září čištění sloupů, říjenstavba příček, červenec

základy výtahové věže, říjen stavba příček, listopadizolace patek sloupů, říjen

pokládání dlažby, prosinec pokládání dlažby, prosinec



Galerie 4 – galerie fotografie 

příspěvková organizace Karlovarského kraje

Kamenná 2, 350 02 Cheb, Česká republika

T +420 354 422 838 

galerie4@galerie4.cz

www.galerie4.cz


