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Úvodní slovo

Rok 2018 byl ve znamení osmičkových
výročí. Galerie 4 přispěla k těmto výročím
výstavou Fotografie za c. k. monarchie,
výstavou a seminářem Antonína
Chloupka Okupace 1968 a zaměřením
dílen v rámci festivalu Chebské dvorky.
Při přípravě a realizaci všech výstav
i programů jsme si uvědomovali, jak
důležitá je svoboda a demokracie
Nové prostory přinášejí i nové výzvy
v podobě rozsáhlých výstav, retrospektiv
autorů k jejich životním jubileím či nové
formy prezentace výstavních souborů.
To, samozřejmě, klade vyšší nároky na
přípravu výstav, počínaje jednáním s autory,
transportem, architektonickým řešením
výstavního prostoru, instalací a konče
organizací vernisáže. Vzhledem k tomu,
že stále stoupá zájem předních českých
fotografů o prezentaci svých prací v naší
galerii, je naší povinností udržovat vysokou
úroveň expozic. Zahraniční návštěvníci
také nešetří pochvalnými poznámkami
k dramaturgii galerie. Na tomto základě
také roste počet zahraničních vystavovatelů.
V rámci mimovýstavního programu
galerie jsou velmi oblíbené workshopy
s fotografickou a výtvarnou tématikou,
zaměřené na děti, mládež a dospělé. Na
poslední zmíněnou skupinu obyvatel jsou
cílené Večery v klubu s …, které obsahují

přednášky, projekce a další společenská
setkání. Různorodost témat tak přivádí
do galerie i občany města a kraje, kteří
nejsou pravidelnými návštěvníky výstav.
Chebské dvorky se postupně vracejí ke
svým kořenům, které oživovaly krásná
zákoutí starého města nejen výstavami, ale
i koncerty, divadlem a dalšími uměleckými
projekty a nesoustřeďovaly se pouze
na program hlavního pódia. Festival
přináší nejen zážitky umělecké, ale
také možnost setkání a navazování
nových přátelství. V tomto trendu
chceme pokračovat i v příštích letech.
Nedílnou součástí naší činnosti je
bezproblémový provoz budovy, která je
v záruční lhůtě, a proto je nutné pečlivě
sledovat a odhalovat i drobné závady,
které se objevují. Stejný důraz je kladen
na sledování spotřeb energií, které jsou
jednou ze zásadních položek rozpočtu.
Po vyhodnocení topné sezóny 2017/2018
bude zpracován návrh opatření k úsporám.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
návštěvníkům galerie za přízeň
a zaměstnancům za práci odvedenou pro
Art Centrum Galerie 4 v roce 2018.
Mgr. Zbyněk Illek

« Anna Turková, VOŠ, 2018, Značka Michael
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Hlavní činnost

Výstavy v Galerii 4
1. 1.–28. 2.
Vladimír Židlický

6. 6. (7. 6.)–1. 7.
Chebské dvorky

Výrazná osobnost inscenované fotografie. Jeho tvorba
směřuje od skoro abstraktních kompozic s častým
používáním kresby světla k dramatickým scénám s nahými
postavami, které zbavené konkrétních atributů místa
a času plují v prostoru (figury bez tváře), umocněné
hnědým tónováním a rytím či škrabáním částí negativů
či kresbou světlem do silně stylizované podoby.

Výstava výtvarníků a fotografů v rámci
16. ročníku open air festivalu uměleckých projektů
s mezinárodní účastí Chebské dvorky.

Sára Saudková – výstava k životnímu jubileu

13. 7.–26. 8.
Jan Tichý, Petr Našic – Letem světem

Fotografuje převážně akty. Po technické stránce se jedná
hlavně o klasické, černobílé fotografie snímané na střední
formát. Její tvorba je ovlivněna tvorbou Jana Saudka. Věnuje
se výhradně volné tvorbě – inscenovanými fotografiemi
dokumentuje svůj soukromý život. Výstavu by měla
doplňovat i umělecké práce celé rodiny Saudkových.

KontAKTfoto 2017
Výsledky fotografického workshopu portrétu
a aktu s mezinárodní účastí.

Společná výstava malíře a fotografa, které váže
dlouholetá spolupráce v oblasti výtvarného umění.
31. 8.–30. 9.
Robert Vano

2. 2.–18. 3.
Roman Sejkot

Výstava k významnému životnímu jubileu autora představila
dvě stovky fotografií od počátků tvorby v USA po současnost.

Poprvé byl fotograf, uznávaný i v zahraničí, představen
v Galerii 4 vynikajícím souborem Sportovec. Po
více jak 20-ti letech představí nejnovější trendy
v digitální fotografii a připraví výstavu přímo do
historických prostor nového objektu galerie.

5. 10.–1. 12.
Značka Michael

23. 3.–29. 4.
Ateliér Jasanský
Výstava představuje fotografické práce studentů a pedagogů
UJEP Ústí nad Labem pod vedením Lukáše Jasanského.
Výstava je uváděna v rámci cyklu „Fotografické školy Evropy“.

Výstava studentů soukromé střední, vyšší odborné
a vysoké školy z Prahy pod vedením Vladimíra Kozlíka.
7. 2.–3. 2.
Tono Stano
Jeden z představitelů tzv. nové slovenské vlny.
Tvorba z posledních let v oblasti klasické černobílé
fotografie a práce experimentálního charakteru.

4. 5.–31. 5.
Dialog/Dialogue
Výsledky česko-francouzského uměleckého workshopu.
Galerie 4 spolupracuje více než 20 let s uměleckou
asociací bretonských umělců La Veduta. Po projektech
Z jednoho břehu na druhý a Finistere…Konec země…
je Dialog tématicky zaměřený na Portrét, Přístav a Rajská
zahrada představí dvacítku umělců z obou zemí.

Stálá expozice

Workshopy

26. 5. 2017–31. 3. 2019
Fotografie za c.k. monarchie

5. 7.–9. 7.
Workshop: KontAKTfoto 2018

Stálá expozice. Výstava je věnována 100. výročí
založení Československé republiky. Výstava v mozaice
představuje všechny podstatné směry a styly práce
a současně zachycuje ve výběru nejvýznamnější osobnosti
fotografie v českých zemích let 1839–1918. Originály
snímků na výstavě pocházejí ze Sbírky Scheufler.

23. ročník fotografického workshopu portrétu a aktu
pod vedením lektora fotografa Roberta Vana.

« Petr Našic
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Výstava Značka Michael

Výstava Dialog/Dialogue

Výstava Robert Vano Memories

Výstava Roman Sejkot

Výstava Značka Michael
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Výběr prací Tichý Našic

Výstava 100 let značky Nikon

Výstava Tono Stano

Instalace výstavy KontAKTfoto

Koncert kapely Zrní
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Výstava Značka MIchael

Roman Sejkot

Výstava KontAKTfoto 2017
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Výstava Robert Vano

Dialog/Dialogue

Výstava Jan Tichý Petr Našic

Výstava 100 let značky Nikon

Výstava KontAKTfoto v Neratovicích
Výstava Robert Vano »
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Festival Chebské dvorky 2018
6.–9. června
Ve středu 6.června byl zahájen 16. ročník open air
festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí,
konaný pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje.
Galerie 4 připravila program a výstavy na celkem
24 místech historické části města. Návštěvníkům
a vystavujícím jsme nabídli koncerty, divadelní
představení, módní přehlídku, filmové projekce, tvůrčí
dílny, performance i prezentace autorské designové
tvorby. Především však všichni mají možnost vyměnit si
své zkušenosti i názory, v jednom místě se tak během čtyř
dnů setká více jak 200 umělců a tvůrčích osobností.
Centrálním dvorkem je prostor před Art Centrem Galerie 4.
Volba prostoru je nejlepší možnou variantou, což potvrzují
i z praktického hlediska jak účinkující, tak většina návštěvníků.
Pozitivní je tolerance nájemníků i vlastníků přilehlých domů.
Po dobu výstav většina autorů střídavě pobývá u své
prezentace, návštěvník má přímou možnost komunikovat
s vystavujícím. Hlavním místem setkání s vystavujícími jsou
vernisáže a společenské setkání s autory během slavnostního
zahájení festivalu, nově jsme zařadili do programu Pic Nic
Arty. Cílem je, aby v danou hodinu byli na místě své výstavy
autoři a měli možnost své projekty představit osobně dalším
vystavujícím a návštěvník bezpečně věděl, že s autorem
může pohovořit. V rámci těchto minivernisáží poskytuje
malé občerstvení a kulturní program organizátor, stejnou
možnost má však i vystavující nebo běžný návštěvník.
Prezentovali se tvůrci z České republiky, Německa
a Švýcarska. Více jak polovinu vystavujících tvořili autoři,
kteří se festivalu účastní již dlouhodobě. V Art Centru
Galerie 4 byly vystaveny zvětšeniny fotografií od Dana
Bárty, koncertoval s formací Robert Balzar Trio. Jeho
výstava Vážky měla úspěch u všech věkových kategorií,
stejně tak výstava MŒTÏVÏ muzikantky a výtvarnice Báry
Ungerové aka Janines Jansen v galerijním klubu. Autorka
připravila v rámci prezentace i workshop dekorování
porcelánu. Poprvé se zúčastnil fotograf Jindřich Štreit formou
besedy a projekce dokumentárního filmu Libuše Rudinské
„Na tělo“, seznámil účastníky s jeho nejnovějšími projekty.
Že se i z řad amatérských tvůrců profilují fotografové
nacházející specifickou „svoji“ cestu, dokazuje např. účast
Miro Bernáta s mobilní laboratoří pro vznik fotografií za
pomoci mokrého kolodiového procesu. Tato technika,
stará 170 let, nadchla během festivalu mnohé návštěvníky
i vystavující, živě diskutovali o fotografických možnostech
a technikách, někteří si na památku odnesli hotový výsledek
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se svým portrétem. Své projekty představily profesionálové,
umělecké školy, instituce a spolky, polovinu vystavujících
tvořili talentovaní amatéři a fotografické kluby.
Hudební i divadelní programová skladba nabídla ve
většině opět nové interprety. Festival ve středu odstartovala
audiovizuální show Royal Squad bubenické formace
Groove Army. Ve čtvrtek již zmíněná formace české jazzové
scény Robert Balzar Trio s multižánrovým zpěvákem
Danem Bártou. O nevšední hudebně vizuální zážitek
se postaralo početné hudební uskupení okolo Jakuba
Königa, Zvíře jménem Podzim. Z regionální hudební
scény dostali příležitost Dixieland Planá, Milan Samko,
Kristina Kůtková nebo tolik žádaná Minikapela.
Malým i velkým divákům jsme nabídli představení v podání
Loutkového divadla Karlovy Vary, Divadla T601 a Geisslers
Hofcomoedianten. Západočeské divadlo v Chebu
uvedlo Summit po skalinách, Waxwing Theatre Loutkovou
Faust inscenaci a Cirque Garuda, svým audiovizuálním
představením s prvky akrobacie, experimentálního žonglování
a tance s interaktivní projekcí, celý festival uzavřel. Pro
všechny věkové kategorie byla připravena řada tvůrčích dílen.
Návštěvníci mohli vytvořit mistrovskou koláž pod vedením
fotografky a výtvarnice Jitky Kopejtkové. Performativní
obraz byl vytvořen pod vedením výtvarnice a performerky
Jany Orlové, ta spolu s Hanele Poislovou připravila
projekt tzv. nemódní přehlídku s názvem Mise Amour.
Festival klade důraz na tvůrčí a aktivní přístup
návštěvníka. Tak se může každý zapojit při tvůrčích
dílnách i performancích. Dvorek „hřiště“ nabídl hry
s uměleckou tématikou, v dopoledních hodinách byly
v obležení dílny a prezentace. Z řad lektorů se snažíme
vybírat regionální tvůrce, kteří prezentují známé i méně
známé tvůrčí techniky i postupy, a autorskou tvorbu.
Prostranství, včetně krytých míst pro instalace ubývá,
opravují se dříve zanedbávaná místa, rozšiřují se
parkoviště, místa následně nejsou pro instalace vhodná.
Náhradní prostory jsme využili minimálně, náhlá silná
přeháňka narušila výstavy i program po sobotním
poledni, avšak jen na krátkou dobu. Většina autorů
vystavovala své práce až do pozdního sobotního
odpoledne, stejně tak i nadále probíhal daný program.
Organizátor i letos podal žádost o finanční
příspěvek na Město Cheb, žádost byla schválena,
vyúčtování proběhlo v řádném termínu.

Vernisáž výstavy Mtv Janines Jansen a Vážky Dana Bárty

OBJEKT – Zuzana Hegedüšová
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Cirque GARUDA

Výstava Dan Bárta
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Instalace v muzeu

Hudebněvizuální projekt Jakuba Königa

Porcelánová dílna Janines Jansen

Performance Jana Orlová

Tokhi & Groove Army

Zahájení

Koncert Zvíře jménem Podzim
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Galerijní klub

Výstavy v klubu
do 8. 2.

Pozdní sběr – Výstava fotografií
a obrazů členů spolku Ateliér
Galerie 4 a jejich hostů

9. 2. – 8.3.

Lukáš Georgiev: V dravém
těle hravý vzruch – Výstava
obrazů pražského výtvarníka

9. 3. – 5. 4.

Eva Beránková: Můj mořský
dech – Výstava obrazů plzeňské
výtvarnice a návrhářky

6. 4. – 30. 4.

Miroslav Horník: 12 věcí –
Výstava obrazů chebského autora

4. 5. – 31. 5.

Philippe PelletieR: Slané sny – Výstava
fotografií francouzského autora

7. 6. – 4. 7.

Janines Jansen: MŒTÏVÏ
– Výstava výtvarnice a členky
hudebního seskupení DVA

6. 7. – 31. 8.

Antonín Chloupek: Okupace
1968 – Výstava fotografií

7. 9. – 10. 10.

Móda lepší cesta – Výstava fotografií
z workshopu v klášteře Chotěšov

Beseda Robert Vano

12. 10. – 8. 11. Aleš Rejl: Hledám obyčerný
svět – Výstava z tvorby fotografa,
který hledá i dobré světlo
9. 11. – 12. 12

Igor Vozka: Krajina – Krajina Chebu
a okolí objektivem chebského fotografa

Výstava Lukáš Georgiev

14. 12. – 23. 1. Nadílka – Výstava nejnovější volné
tvorby regionálních fotografů a jejich hostů

Akce v galerijním klubu – Večer v klubu s …
16. 3.

Robert Vano – Beseda
s komentovanou projekcí fotografií.

12. 10.

Australský deník – Příběh emigrantů
Kateřiny a Milana Pojarových s prezentací
knihy, projekcí fot a hudebním programem.

26. 10.

Petr Jedinák a Anima Noira
– Beseda s pražským fotografem
od portrétu k pornografii a se
spisovatelkou – „čarodějnicí“ o jejím
filmu a současných aktivitách.

16. 11.

Pavel Maurer – Good Food Lover aneb
Nežijte blbě. Beseda se spisovatelem,
pedagogem a milovníkem dobrého jídla
s projekcí fotografií z autorova archivu.

23. 11.

Lubomír Stiburek – Beseda s fotografem
a kameramanem s projekcí autorských
fotografií a přednáškou o kyanotypii.

« Dialog/Dialogue, Gwenola Haumont

Beseda Iva Kubelková a Jiří Jirásek

Výstava Aleš Rejl
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Výstava Janines Jansen

Beseda Petr Jedinák

Výstava Eva Beránková

Beseda Okupace Antonín Chloupek

Beseda Lubomír Stiburek
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Výstava Okupace Antonín Chloupek

Výstava Nadílka

Beseda Pavel Maurer

Výstava Miroslav Horník
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Dílny pro děti

Dílny pod střechou

20. 1. 2018
Colorfoto

3. 2. 2018
Hedvábný sen

Věkový limit: od 3 let

Věkový limit: od 7 let

Technika, při které si účastníci vyzkoušeli kolorování
analogových, černobílých fotografií za pomocí akvarelových
barev a suchého pastelu. Seznámili se s tradiční, kolorovací
technikou, která se nejvíce využívala v 19. století. Nanášeli
barvu jemně a s citem, aby byl výsledek co nejpřirozenější.

Účastníci si vyzkoušeli techniku malování na hedvábí. Jedná
se o techniku starou několik staletí, pocházející z Asie.
Nejprve byli namotivováni, aby přemýšleli o tom, co budou
chtít ztvárňovat a jaké barvy si k tomu vyberou. Seznámili se
s technikou a jejím postupem. Sami si hedvábí napnuli na rám.
Jako výsledné dílo si odnášeli vlastnoručně namalovaný šátek.

10. 2. 2018
V barvách duhy
Věkový limit: od 3 let
Během této dílny si děti vyzkoušely tvorbu s akvarelovými
barvami, poznaly vlastnosti těchto barev, jak reagují s vodou
a solí. Vznikaly abstraktní, barevné obrazce, které měly
připomínat krystaly tzv. drúzy. Jednalo se o nenáročnou,
avšak efektní techniku, kterou zvládnou i ti nejmenší.
10. 3. 2018
Pozor stopa
Věkový limit: od 3 let
V průběhu dílny si návštěvníci vytvářeli oválný, sádrový
odlitek za pomoci různých druhů přírodnin. Děti se tak
nejprve naučily, jak zpracovat hlínu, do které následně
otiskovaly a vytlačovaly jimi zvolené přírodniny. Tato
forma se následně vylila sádrou, do které se umístilo
očko z provázku, pro následné zavěšení na zeď.
21. 4. 2018
Až vykvetu
Věkový limit: od 3 let
V této dílně si děti vyzkoušely tvorbu s akvarelovými
barvami, poznávaly jejich vlastnosti, a to jak reagují
s vodou. Malovaly na akvarelový papír s předtištěnými
obrysy květů sakury. Volily si barvy, které jsou jim
pocitově blízké. Při dobře navlhčeném papíře a vhodném
výběru barev tak vznikaly krásné, barevné kompozice.
Následně se květy vystřihly a připevnily na kartonový
obrys stromu, vznikl tak 3D objekt. Děti si procvičily
jemnou motoriku a zapojily svou fantazii a kreativitu.
29. 9. 2018
Kolečko na tričko
Věkový limit: od 3 let
Dílna, ve které se děti měly vypořádat s menším a atypickým
formátem, do kterého měly uzpůsobit jejich motiv. Mohly
tvořit za pomoci více druhů výtvarných technik. Ať už kresba
tužkou, pastelkami, nebo fixou, tak i malba akvarelem. Táto
výtvarná činnost děti nadchla i díky výslednému zalisování
do placky, což samotný motiv posunulo na jinou úroveň.
Byla jim vysvětlena práce designéra, návrháře znaků,
emblémů – log. Této dílny se zúčastnili ve všedních dnech
třídy ze základních škol a základních uměleckých škol.
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7. 4. 2018
Fotogramiáda
Věkový limit: od 9 let
Dílna, která se zabývala fotografickou technikou zvanou
fotogram. Během této techniky se nepoužívá fotoaparát.
Jedná se o stínový obraz, který je vytvářen v temné komoře,
za pomoci zvětšovacího přístroje a neexponovaného
fotopapíru. Účastníci se seznámili s postupem. Jejich úkolem
bylo vytvořit si vlastní kompozici za pomoci předmětů, které
mají různorodou propustnost světla. Následně si stínový
obraz vyvolali za pomoci chemických látek k tomu určených.
13. 10. 2018
Mé druhé já
Věkový limit: od 7 let
Děti si vytvářely vlastní masku na obličej za pomoci kartonu
a temperových barev. Byly vedeny ke ztvárnění vlastního alter
ega, k tvorbě atypických tvarů i velikostí masky a experimentu
s barvou. Rozvíjena byla prostorová představivost,
barevné cítění, fantazie a jemná motorika. Na konci dílny
si užily zábavu během zkoušení jejich finálních masek.
10. 11. 2018
Můj kalendář
Věkový limit: od 7 let
V této dílně si děti vytvářely vlastní kalendář čtyř
ročních období za pomoci voskové techniky zvané
enkaustika. Děti se seznámily s postupem, který tato
technika vyžaduje. Přemýšlely o barvách, které náleží
k jednotlivým ročním obdobím. Následně si samy připravily
hoblinky z voskových pastelek a zpracovaly pomocí
tepla. Vyzkoušely si náročnost paspartování a obrazy
následně svázaly provázkem. Každý si na příslušnou
stranu napsal název ročního období a měsíců v něm.
1. 12. 2018
Balím ti – Ježíšku
Věkový limit: od 7 let
Dětská dílna zaměřená na techniku tisku za pomoci
razítka z pryžové gumy a pojednání 3D objektu
dekorem. Děti si vytvářely své razítko s vánočním
motivem, zvolenou barvou nanášely na bílou kartonovou
krabičku, kterou poté mohly využít k zabalení dárků pro
své blízké. Zapojily svou představivost při vymýšlení
vánočních motivů, které bylo možné z otisků vytvořit.

Publikační a dokumentační činnost
V rámci odborné činnosti pokračovala galerie v průběhu
roku 2018 ve vedení archivu studijních a dokumentačních
materiálů. Zpracovaly se nové přírůstky do sbírky studijního
materiálu. Veškeré propagační materiály z vlastní
činnosti organizace v daném roce byly archivovány.
K výstavám sbíráme, připravujeme a kompletujeme podklady
pro pozvánky plakáty a dvojlisty. Následně zpracovávají
grafici dle grafického manuálu. Každou velkou výstavu
prezentuje venkovní banner na čelní straně budovy,
klubové výstavy v 1. NP propaguje transparent z boční
strany budovy galerie. Pro propagaci výstav, kulturně
výchovných a naučných akcí pořádaných v galerijním
klubu v 1. NP a pod střechou v 5. NP připravuje galerie
letáky a plakáty, stejně tak pro mimořádné jednodenní
akce konané ve výstavních prostorách 2., 3. a 4. NP.
V roce 2018 bylo vydáno 11 dvojlistů k velkým výstavám,
z toho jeden dvojlist byl dvojjazyčný. 11 propagačních
materiálů k menším výstavám v galerijním klubu
a 14 propagačních materiálů k jednodenním akcím.

Vedena je studijní knihovna, obsahuje značné
množství odborných publikací a další přibývají. Je
v plánu knihovnu aktualizovat a zařadit vhodné
tituly do přímé nabídky i návštěvníkům klubu.
V rámci studijního archivu fotografií bylo za uplynulý rok
zpracováno fyzicky a elektronicky na 80 fotografií z roku
2018. Fyzicky opatříme fotografii rozlišovacím popiskem,
umístíme do nekyselé obálky do číslovaných archivačních
krabic a příslušného oddílu archivu, Ke každé fotografii
je vytvořen elektronický záznam v programu Demus,
který obsahuje technické parametry, stav a popis snímku.
Zpracovávaly se mj. fotografie z workshopu Móda lepší
cesta, KontAKTfoto z roku 2017, výstavní soubor Kralevic
Karel, který prezentoval naši práci v italském Montecarlu.
V rámci doplňování sbírky dokumentačních a studijních
materiálů bylo zakoupeno osm fotografií. Čtyři fotografie
od Roberta Vana a čtyři fotografie od Tona Stana na
základě rozhodnutí Poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost za celkovou částku 160 000,– Kč.

Průběžně aktualizujeme a doplňujeme informační
leták Art Centra Galerie 4. Tištěn je ve tříjazyčné
verzi, v minimálním nákladu 1 500 ks.

Colorfoto

Balím ti – Ježíšku

Colorfoto

Dílny a workshopy Pod Střechou i v klubu
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Prezentace v médiích

Webové stránky

Kulturní weby 2018

www.galerie4.cz jsou pravidelně aktualizovány
zobrazení stránek: 24 926
návštěvy stránek: 10 325

Kulturní kalendář města Cheb

37×

zdaryvary.cz

32×

akce.cz

32×

Facebook

bbkult.net

14×

muj.atlasceska.cz

23×

mistnikultura.cz

17×

peknyden.cz

10×

zivykraj.cz

37×

Na této sociální síti jsme od otevření Art Centra
Galerie 4, pravidelně je vkládáno aktuální dění
týkající se činnosti instituce, avíza výstav a všech
akcí, které pořádá a spolupořádá galerie,
doplňováno o fotografie a videa z akcí.

Média – tisk
Radniční listy, Dnes, Hospodářské noviny,
Foto Video, Chebský deník, Ouest France,
Le Telegram France, Franken Post
Český rozhlas Plzeň, Český rozhlas Karlovy
Vary, Hitrádio Dragon Plzeň

regionzapad.cz

2×

chebsky.denik.cz

2×

vary.rozhlas.cz

1×

Televize
Živé Chebsko

2×

TV západ, Chebská televize, ČT 1, ČT 2, Prima

Dialog/Dialogue, Georg Jirásek Theusing

Návštěvnost za rok 2018
Výstavy v galerii
zdarma
zpoplatněné

Divadelní představení pro děti
1000 osob (včetně CHD)
1500 osob

Vernisáže
hlavní výstavní sály
vernisáže klub

zdarma
Přednášky
zdarma

1400 osob
550 osob

Dílny a workshopy
pro dospělé

25 osob

pro děti zpoplatněné
pro děti zdarma

100 osob
600 osob (včetně CHD)

300 osob (včetně CHD)

150 osob

Další akce
zdarma
zpoplatněné

14 000 osob (včetně CHD)
820 osob (včetně CHD)

Celkem

20 445 osob

« Roman Sejkot, O Sportovci, 1992
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Údaje o výsledcích proběhlých kontro

Průběžně probíhají kontroly a revize technických zařízení galerie
Stroje a technická zařízení galerie podléhají pravidelným kontrolám a revizím.
PZTS
5. 4. 2018
9. 10. 2018

Johnson Controls
JS Komplet Provedena funkční
zkouška systému EZS
JS Komplet provedena kontrola
provozuschopnosti systému PZTS

Výtah
15. 1. 2018
26. 3. 2018
21. 6. 2018
1. 10. 2018
14. 11. 2018

13. 4. 2018
22. 10. 2018
7. 12. 2018
7. 12. 2018

Prohlídky – EPS, EZS, CCTV
Prohlídky – EPS, EZS, CCTV
kalibrace detekrorů výbušných plynů
servisní prohlídka kotelny

AEC novák
Schindler CZ Provedení údržby – typ I
Schindler a.s. Provedení údržby – typ I
Schindler CZ Provedení údržby – typ I
Schindler CZ Provedení údržby – typ I
Schindler CZ Provedení údržby – typ S1

Požární kniha
15. 11. 2018 P. Chmelíř Preventivní požární
prohlídka celého objektu G4
15. 11. 2018 P. Chmelíř Školení PO a BOZP
zaměstnanců a vedoucích zamšstnanců
15. 11. 2018 P. Chmelíř Kontrola aktualizace
dokumentace PO

9. 11. 2018

kontrola provozuschopnosti ZDP STX 23A

PHP – Servis
5. 1. 2018
5. 1. 2018
5. 1. 2018

kontrola provozuschopnosti PBZ
zásobování požární vodou
kontrola a údržba hasících přístrojů
kontrola provozuschopnosti PBZ
omezení šíření požáru

EKO Street
26. 10. 2018 servis a revize plynových kotlů

16. 4. Byla zahájena kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení – bez závad.
30. 10. Kontrola splnění přijatých opatření z veřejnosprávní kontroly č. j. 118/KN/17“. Kontrola byla ukončena v prosinci 2018.
Údaje o plnění opatření uložených Radou Karlovarského kraje – všechny úkoly byly splněny.

« Johanka Posová, Zátiší, 2017

KontAKTfoto 2018

David Kurc, Popeje, KontAKTfoto »
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Údaje o hospodaření

Přehled hospodaření Galerie 4 v roce 2018
HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST

VÝNOSY

CELKEM

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy z prodaného zboží

1 372,00

1 372,00

Výnosy z vlastních výkonů

405 311,00

328 391,00

Ostatní výnosy z činnosti

23 729,00

23 729,00

Ostatní finanční výnosy

2 028,00

2 028,00

6 788 000,00

6 788 000,00

KK – příspěvek na akci Chebské dvorky 2018

150 000,00

150 000,00

Město Cheb – na akci Chebské dvorky 2018

450 000,00

450 000,00

dotace MK – na celoroční výstavní činnost

200 000,00

200 000,00

8 020 440,00

7 943 520,00

76 920,00

Spotřeba materiálu

312 524,23

281 397,88

31 126,35

Spotřeba energií

221 151,04

216 718,82

4 432,22

1 372,00

1 372,00

Opravy a udržování

49 146,88

49 146,88

Cestovné

38 395,01

38 395,01

6 284,00

6 284,00

Ostatní služby

1 639 947,60

1 639 947,60

Mzdové náklady

3 295 963,00

3 272 398,00

23 565,00

Zákonné sociální pojištění

1 107 567,00

1 099 554,90

8 012,10

9 224,00

9 186,36

37,64

100 187,66

99 716,36

471,3

12 435,00

12 435,00

838 571,00

833 495,00

29 371,00

29 371,00

103 966,00

103 966,00

1 207,10

1 207,10

7 767 312,52

7 694 591,91

72 720,61

253 127,48

248 928,09

4 199,39

POČÁTEČNÍ STAV
K 1. 1. 2018

TVORBA

ČERPÁNÍ

183 502,06

90 716,00

61 686,27

65 155,76

23 901,00

102 941,03

Fond investic

876 187,38

838 571,00

994 000,00

720 758,38

Rezervní fond

213 860,30

362 862,63

KK – provozní dotace na hlavní činnost

VÝNOSY CELKEM

76 920,00

NÁKLADY

Prodané zboží

Náklady na reprezentaci

Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Kurzové ztráty

NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2018 – ZISK

5 076,00

Finanční fondy Galerie 4
NÁZEV
Fond odměn
FKSP

KONEČNÝ STAV
K 31. 12. 2018
274 218,06

576 722,93

« Olga Kalašová, Portrét, 2018
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Personální struktura

Ředitel (1)

Zástupce
ředitele (1)
Ekonom (1)

SOP KVČ (1)

SOP Pedagog/
Klub (1)

Pokladní (0,8)

SOP Archiv/
Admin. výstav (1)

Pokladní (0,6)

SOP Výstavář/
Údržbář (1)

Dobrovolní
spolupracovníci

« Tono Stano

Bernát, Montecarlo

Dialog/Dialogue
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