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Úvodní slovo
2

Jan Šibík, Praha, 24. 11. 1989, Občanské fórum – Václav Havel a ikonická postava Pražského
jara Alexander Dubček ve chvíli, kdy česká televize oznámila rezignaci předsednictva ÚVKSČ.

Rok 2019 byl ve znamení 30. výročí
Sametové revoluce a 180. výročí vynálezu
fotografie. Oběma výročím byla věnována
pozornost nejen ve výstavním, ale
i mimovýstavním programu Galerie 4.
180. výročí vynálezu fotografie jsme
akcentovali dlouhodobou historickou
expozicí zabývající se průmyslovou výrobou
českých a slovenských fotoaparátů v období
let 1920–1970 a workshopy, zejména
Fotogramiádou, která na fotogramech
prezentovala základní principy fotografie
a bude pokračovat i v příštím roce.
Výročí Sametové revoluce a uplynulým
svobodným létům se galerie věnovala
výstavami, projekcemi, besedami,
animačními programy i koncertem, které
navštívilo více než tisíc zájemců. Potěšil nás
zájem zejména nejmladší generace, která již
vyrůstala v období demokracie a svobody.
Nové prostory přinášejí 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
o dramaturgii galerie. Na tomto základě
také roste počet zahraničních vystavovatelů.
V rámci mimo výstavního 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 a …, které obsahují
přednášky, projekce a další společenská
setkání. Různorodost témat tak přivádí do
galerie 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.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
návštěvníkům galerie za přízeň
a zaměstnancům za práci odvedenou pro
Art Centrum Galerie 4 v roce 2019.
Mgr. Zbyněk Illek

3

Hlavní činnost
Antonín Chloupek, KontAKTfoto 2018
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VÝSTAVY V GALERII 4
7. 12. 2018–3. 2. 2019
Tono Stano – Go West

3. 5.–23. 6.
Pavel Param Tomanec – Cítit Indii

Proslavil se zejména svými portréty a akty. Na výstavě
představil své aktuální práce nejen z oblasti fotografie.

Český fotograf žijící mnoho let v Indii přinesl obraz současné
duchovní Indie.

8. 2.–10. 3.
Jeff Beer - Within

28. 6.–31. 8.
Vystydovi A+L

Německý multižánrový umělec pocházející z blízkého
pohraničí nabídl průřez své dosavadní tvorby, ve které
propojuje fotografii s ostatními obory výtvarného umění.

Výstava významné regionální designérky a jejího syna,
výtvarníka, fotografa a designéra. Výstava byla uspořádána
na počest zemřelé autorky.

8. 2.–10. 3.
Zdeněk Lhoták – UNITED COLORS OF NEPAL

6. 9.–12. 10.
My ze Zámečku

Výstava k významnému životnímu jubileu známého českého
fotografa, představila soubor barevných detailů z velkého
množství buddhistických a hinduistických oltářů v Nepálu.

Výstava u příležitosti 25. výročí založení Střední soukromé
uměleckoprůmyslové školy. Fotografie, design, grafika. Práce
studentů oboru Užitá fotografie a multimediální tvorba a oboru
Grafický design a média SUPŠ a ZUŠ Zámeček v Plzni.

15. 3.–28. 4.
Petr Jedinák – Body language
Fotograf, jehož hlavními tématy volné tvorby jsou ženská těla,
lidská sexualita a svět shibari.
3. 5.–23. 6.
Jan Šibík – Revoluční rok 1989
Výstava významného českého dokumentárního fotografa byla
pořádána k 30. výročí od sametové revoluce.

18. 10.–29. 11
Jiří Hanke a Rodinné balení
Tři generace fotografů rodiny Hankeových, otec, manželka,
syn, dcera, vnuk. Nositelé významných domácích
a zahraničních ocenění.
6. 12.–26. 1. 2020
Sami Siva – Hrubý náčrt
Kanadský fotograf indického původu představil svou agenturní
i volnou tvorbu v oblasti dokumentární fotografie.

STÁLÁ EXPOZICE
3. 5. 2019
Československá fotografická technika do roku 1970
Stálá expozice představuje téměř sto trojrozměrných exponátů ve vitrínách. Na 30 panelech přináší informaci o vývoji a použití
fotografické techniky u nás od 20. do 70. let minulého století, včetně fotografií od Ludvíka Dvořáčka.

NÁVŠTĚVNOST
Všech akcí pořádaných
Galerií 4 se zúčastnilo
25 380 návštěvníků.

Z animačního programu pro školy
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Galerijní klub
František Javorský, Tanzánie, monzun, z výstavy My ze Zámečku
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VÝSTAVY V KLUBU S BESEDOU

PŘEDNÁŠKY V KLUBU

do 24. 1.
Nadílka – Ateliér No. I

Únor
Tomáš Linda – Fake news

Nejnovější volná tvorba přátel G4.

Březen
Luděk Bejvl – Zimmer a Rohde

25. 1.–27. 2.
Ivana Kubíčková Zimáčková – Obrazy

historie a současnost

Výstava kreseb regionální malířky.
1. 3.–27. 3.
Večer v klubu – Chebsko – svět za hranicí pozornosti

Duben
Ján Pobežal – Základní školy v Himaláji
možnosti pomáhat

Výstava fotografií magických a silových míst na Chebsku.
29. 3.–24. 4.
Večer v klubu – Jaroslav Boček – Kouzla malého
světa
Výstava fotografií chebského autora.
26. 4. – 29. 5.
Večer v klubu – KontAKTfoto 2018
Výstava výsledků fotografického workshopu portrétu a aktu
s mezinárodní účastí. Pod vedením lektora, fotografa Roberta
Vana.

4. 6.–19. 8.
Zdeněk Bína – Mír v ulicích
Výstava v rámci festivalu Chebské dvorky.
Červen
Výstava fotografií ze soutěže pořádané Karlovarským
krajem k 100. výročí založení republiky.
30. 8.–18. 9.
Barevné prázdniny
Výstava výsledků týdenního workshopu pro děti a mládež.
20. 9. – 24. 10.
Večer v klubu – Radana Vrbová – Ze světů
dalekých i blízkých.

Večer v klubu – Hnutí Mácou
Beseda s komentovanou fotoprojekcí za přítomnosti
paraplegika Marcela Dufka a jeho asistenta Jana Čejky.
Květen
Martin Řezníček
mezinárodní závody koňských spřežení v Nebanicích
Přednášky v rámci Rotary klubu
Červen
Tomki Němec – Václav Havel, fotografie
komentovaná projekce fotografií s přednáškou
Petr Našic
komentovaná projekce fotografií z natáčení s režiséry
E. Kusturicou, J. Hřebejkem a M. Formanem
Listopad
Večer v klubu – Jan Šibík
přednáška z cyklu Dokumentární fotografie s fotoprojekcí
k revolučnímu roku 1989
Prosinec
Večer v klubu – Bohdan Holomíček
přednáška z cyklu Dokumentární fotografie s fotoprojekcí
o Václavu Havlovi, k 30. výročí „Sametové revoluce“

Výstava obrazů regionální malířky.
25. 10.–20. 11.
Večer v klubu – Lexa Dvořák – Z mého ateliéru.
Obrazy výtvarníka, malíře a pedagoga žijícího před emigrací
v Chebu.

KONCERTY
5.4. od 19.00
Koncert CERMAQUE

22. 11.–22. 12.
Chebsko 1989

koncert představitele alternativní hudební scény

Výstava fotografií zachycující události v chebském regionu
v době sametové revoluce na Chebsku v druhé polovině roku
1989.

13. 12.
Koncert kapely ZRNÍ – Havlovy děti Havlovi
projekt kapely k 30. výročí sametové revoluce, který začínal
v borské věznici a končil na Hrádečku
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Rad´art

Barevné prázdniny – vernisáž z výstavy

Lexa Dvořák v ateliéru
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Chebsko 1989 – výstava v klubu

Radana Vrbová – výstava v klubu

Večer v klubu s Janem Šibíkem

Zdeněk Bína – výstava v klubu

Bohdan Holomíček – pořady

30. výročí revoluce – animační program pro školy

Jan Šibík – pořady

Barevné prázdniny – workshop

Chebsko svět za hranicí pozornosti, výstava v klubu
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WORKSHOPY
11. 2.
Kolečko na tričko
dílna pro školy + animační pořady k výstavám
19.–22. 2.
Jarní prázdniny v klubu
Kolečko na tričko|10.00 – 12.00
Fotogramiáda|14.00 – 16.00
23. 2.
Pod střechou – Selfie factory
ve stylu tvorby A. Warhola s Karolínou Koblenovou
8. 3.
Pod střechou – Malý fotograf
ateliérová práce s fotoaparátem pro děti od 8 let a mládež.
26. 3.–29. 3.
Kolečko na tričko

26.–30. 8.
Barevné prázdniny
pětidenní fotografický a výtvarný workshop pro děti a mládež
zakončený výstavou a vernisáž
28. 9.–29. 9.
Rad´art
Workshop enkaustiky pro návštěvníky festivalu (Francie)
4. 10.
Moje stopa
workshop odlévání vlastních nebo vytvořených stop
8. 11.
Pod střechou – Můj Picasso
výtvarná dílna s použitím kombinované techniky ve stylu
kubismu
7. 12.
Pod střechou – Zima podle Lady

pro školy, družiny, spolky apod.

předvánoční výtvarná dílna inspirovaná obrazy J. Lady –
tvorba 3D leporel, pro děti a mládež

5. 4.
Pod střechou – Malý dyzajnér

11. 12.–13.12.
Pod střechou – Zima podle Lady

dekorování porcelánu

předvánoční výtvarná dílna inspirovaná obrazy J. Lady –
tvorba 3D leporel, pro školy

16. 4.–24. 4.
Kolečko na tričko
pro školy, družiny, skupiny apod.

SPOLEČENSKÉ AKCE

4.7.–7.7. 2019
Zátiší

15. 2., 22. 3.,12. 4.
Tančírna

fotografický workshop s Robertem Vanem pořádaný ve
spolupráci s Polabským muzeem v Poděbradech

Centrum tance a jógy Balanc učí salsu a sambu.

Vernisáže všech výstav jsou pojímány jako společenské akce s kulturním
programem, besedou s autory a občerstvením připraveným autorem.
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Kolečko na tričko

Můj Picasso

Věkový limit: od 3 let

Věkový limit: od 7 let

Dílna, ve které si účastníci vytvářeli své vlastní připínací
odznaky. Procvičili si svou jemnou motoriku a museli zapojit
představivost i kreativitu pro vybranou techniku i atypický
formát. Ke zpracování měli na výběr ze tří druhů výtvarných
technik, koláž, kombinovaná technika a akvarel.

Dílna, v níž se účastníci seznámili s kubistickým malířem
Pablem Picassem a jeho obrazy. Po jeho vzoru a dle
kubistických pravidel si vytvářely vlastní koláže s prvky
vlastního portrétu.
Zima Podle Lady

Moje stopa

Věkový limit: od 7 let

Věkový limit: od 4 let
Během dílny si návštěvníci vytvořili sádrový odlitek vlastní
dlaně. Naučili se zpracovat hlínu pro formu. Hlavním
výtvarným materiálem byla sádra. Seznámili se z technologií
a někteří využili při tvorbě svého dílka i přírodní komponenty.

Během workshopu byli účastníci seznámeni s tvorbou Josefa
Lady. Následně si z nabízených šablon vytvořili vlastní
kompozici 3D obrázku, obrázek domalovali akvarelovými
barvami a někteří aplikovali i drobné komponenty
symbolizující zimu a vánoční čas, vznikl tak díl leporela.

Fotogramiáda

Barevné prázdniny

Věkový limit: od 8 let

Věkový limit: 7 let

Během workshopu Fotogramiáda, se návštěvníci seznámili
s temnou komorou a vytvořili si stínový obraz za pomoci
techniky fotogramu. Jedná se o uměleckou, fotografickou
techniku bez použití optického přístroje – fotoaparátu.
K tvorbě fotogramu se dá použít široká škála komponentů
s různou propustností světla. Vznikne tak černobílá fotografie
s vlastní stínovou kompozicí. Významnou výhodou pro
účastníka je dobrá představivost a kreativita.

Prázdninový, pětidenní tvůrčí workshop pro děti se zaměřením
na fotografování. V průběhu workshopu účastníci nafotili
tematické fotografie, které se týkaly teplých, studených barev
a geometrických tvarů. Společně pak zrealizovali vlastní
výstavu s vernisáží. Vyzkoušeli si proces fotografování, selekci
snímků, tisk, rámování a instalování výstavy, tvorbu pozvánek
a plakátu k výstavě. Setkali se s profesionálním fotografem,
který jim představil rozšířené, fotografické vybavení. Program
byl doplněn o řadu her, a další tvůrčí činností. Tvůrčí týden byl
zakončen vernisáží pro veřejnost.

Selfie factory
Věkový limit: od 6 let
Workshop ve spolupráci s Karolínou Koblenovou, ve kterém se
návštěvníci seznámili s uměleckým stylem zvaným Pop art
a jeho hlavním představitelem Andy Warholem. Za pomoci
techniky a následně akrylových barev malovali obrazy v pop
artovém stylu. Výhodou účastníka je cit pro volbu skladby
barev.
Workshop pro malé fotografy
Věkový limit: od 8 let
Fotografický workshop zaměřený na portrét. Účastníci se
seznámili s teorií, kde se dozvěděli o historii fotografie
a o portrétu jako takovém. V praktické části, si každý
vyzkoušel práci s fotografickými světly, stativy a fotoaparátem.
Vystřídali se v roli modela/ky, museli měnit výrazy tváře,
představovat různé emoce. Ve výsledku si každý odnesl
vytištěnou fotografii.

Animační program: 1989
Věkový limit: od 8 let
Animační program pro 1. a 2. stupeň ZŠ k výročí 30 ti let od
pádu komunismu. Žáci byli seznámeni s pojmem komunismus
a s historií samotného komunismu. Animace byla převážně
zaměřena na umělce a fotografy, kteří v té době působili
v disentu. Připravena byla projekce fotografií z revolučních
dní, např. od Jindřicha Štreita, Bohdana Holomíčka, nebo
Jana Šibíka. V pracovních listech odpovídali na otázky
související s předchozí prezentací. Na závěr proběhlo rychlé
pracovní cvičení, během něhož si každý vystřihl své sametové
srdíčko a umístil na plochu s fotografií prvního demokraticky
zvoleného prezidenta.

Malý „dyzajnér“
Věkový limit: od 7 let
Návštěvníci si vyzkoušeli návrh vlastního designu na porcelán.
Vymyšlené motivy se tiskly za pomoci pryžových gum a štětců.
Zpracovával se atypický formát i nerovný povrch
porcelánového nádobí. Museli zapojit estetické cítění
a jemnou motoriku, smysl pro rytmus.
30. výročí od revoluce – animační program pro školy
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CHEBSKÉ DVORKY 2019
Druhý červnový čtvrtek byl zahájen 17. ročník open air
festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí, konaný
pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje za finančního
přispění formou grantu Města Chebu.
Galerie 4 připravila program a výstavy na 22 místech
historické části města. Návštěvníkům a vystavujícím nabídla
koncerty, divadelní představení, módní přehlídku, filmové
projekce, tvůrčí dílny, performance a prezentace autorské
designové tvorby. Účastnící i návštěvníci si tak mají možnost
na této platformě vyměnit svůj pohled na uměleckou tvorbu
profesionálů i amaterů, sledovat mohou výsledky uměleckých
škol, odnesou si inspiraci pro vlastní projekty.
I v letošním roce se setkalo více jak 200 umělců a tvůrčích
osobností. Po dobu výstav většina autorů střídavě pobývá
u své prezentace, návštěvník má možnost konfrontace s
vystavujícím.
V průběhu 3 dnů se konaly vernisáže formou Pic Nic Artů
v místech výstav, autoři měli možnost své projekty představit
dalším vystavujícím, návštěvník se mohl setkat s autorem
osobně.
Pozvání v tomto roce přijali tvůrci převážně z České republiky,
nechyběli však zástupci Německa, Francie, Švýcarska.
Art Centrum Galerie 4 představilo výstavu Mír v ulicích
Zdeňka Bíny, fotografa a lídra kapely -123min. K výročí 30 let

od „Sametové revoluce“ probíhala výstava Revoluční rok
1989 Jana Šibíka. Formou komentované projekce představil
svoji tvorbu věnovanou V.Havlovi fotograf Tomki Němec. Petr
Našic, dvorní fotograf režiséra E.Kusturici, představil své
snímky z průběhu natáčení s režisérem M.Formanem.
Hudební i divadelní programová skladba nabídla opět nové
interprety, které můžeme sledovat na alternativní umělecké
scéně. Publikum nadchnul Kapitán Demo, Ventolin, Midi Lidi,
nebo unikátní audiovizuální koncertní projekt Jana P.
Muchowa, který nabídl průřez své autorské tvorby pro film, ve
výjimečném spojení osobností české hudební scény. Sobotní
odpoledne hlavní podium patřilo regionálním kapelám.
V průběhu festivalu na jiných místech hudebně doplnil výstavy
např. Swing Melody Orchestra z Ostrova n/Ohří či Juinor
Dixieland z Mariánských Lázní. Dospělým bylo určené
improvizované představení herců Západočeského divadla,
inscenace souborů Bratři v tricku a Holektiv s názvem Lov,
projekt na hranici mezi novým cirkusem, tancem a divadlem.
V oboru performance jsme představili aktuálně jednu
z nejvýznamnějších českých osobností Kateřinu Olivovou.
Pro dětské publikum byly připraveny divadelní představení,
interaktivní pořady, malí i velcí návštěvníci si sami mohli
vyzkoušet svůj um, zručnost na dílnách workshopech,
k dispozici měli k volnému použití tvůrčí herní prvky
a pomůcky. Letos přálo festivalu dobré počasí, které zajistí
vždy značnou návštěvnost, pohodu účinkujícím a vystavujícím.

174 vystavujících
16 hudebních programů

5 projekcí

2 performance

8 divadelních představení

1 slam poetry

3 PIC NIC ARTy s vernisážemi

34 workshopů

1 módní přehlídka

2 křest kalendáře
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Instalace na Šancích

Dílny a hry pro děti a mládež

Koncert

Divadlo LokVar – pohádka O Sněhurce

Ulička Zavražděných

Instalace

Dílny a hry

13

Bratři v tricku a Holektiv – představení LOV

z projektu Tesseract

Chebské
dvorky
2019

Tomki Němec – komentovaná projekce

Živá pozvánka – Wild Sticks

14
Instalace – Zuzana Hegedüšová, Sarkofág konzumu

Koncert – Kapitán Demo

Malířský ateliér k 30. výročí od „Sametu“

Performance – Kateřina Olivová

Wild Sticks – bubenický workshop

Midi Lidi

J. P. Muchow
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POZNÁMKY K PROGRAMU
Chebské dvorky
17. ročník krajského festivalu uměleckých projektů proběhl
13.–15. června. Zrušení zkušební instalace hodnotili
vystavující kladně, pořadatel ve většině již jejich tvorbu zná
z let minulých i z aktuálně zasílaných náhledů, autoři se blíže
zajímají předem o místo, které mohou k prezentaci využít.
Prodloužení výstav o hodinu uspokojilo většinu návštěvníků,
vystavující změnu přijali ve většině bez námitek. Zařazení Picnic Artů (setkání autorů s návštěvníky v konkrétní den
a hodinu) do programu festivalu se ukazuje jako velmi efektivní
způsob seminářů pod širým nebem.

30. výročí od revoluce – animační program pro školy

Zátiší
První z plánované řady workshopů věnujících se
historizujícímu tématu se ukázal jako dobrá volba, přihlášení
naplnili kapacitu workshopu během dvou hodin po zveřejnění.
Galerie bude v tomto duchu pokračovat.
Oslavy 30. výročí Sametové revoluce
Fotografie sehrála v roce 1989–90 významnou roli
v přeměnách společnosti nejen u nás, ale i v rámci Evropy.
• Výstava Jan Šibík – 3. 5.–23. 6.
• Animační program pro školy – 12. 11.–28. 11.
• Výstava Chebsko 1989 (s besedou
s pamětníky) – 22. 11.–22. 12.
• Projekce fotografií Jan Šibík s besedou – 22. 11.
• Projekce fotografií s besedou Bohdan
Holomíček – 13. 12.
• Koncert Havlovy děti Havlovi, skupina Zrní –
13. 12.
Rad´art 2019
Dlouholetá spolupráce s bretonskými umělci přinesla pozvání
na mezinárodní festival umění Rad´art, který se konal 25.–
29. 9. v departmentu Morbihan ve třech městech. Galerie
představila 9 českých autorů (fotografie, malba, konceptuální
umění), 4 koncerty a dva workshopy enkaustiky. Česká účast
vzbudila velkou pozornost médií, pořadatelů a veřejnosti.
Investiční akce
Galerie 4 neplánovala a nerealizovala žádné investiční akce
na rok 2019.

Malý „dyzajnér“

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

Malý „dyzajnér“
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Nadílka – Ateliér No. I

Rad´art – zahájení

Rad´art – workshop enkaustiky

Barevné prázdniny – workshop

Aleš Rejl, Nadílka

Jaroslav Boček, Kouzla malého světa

30. výročí od revoluce – animační program pro školy

17
Sami Siva, Naxalite – Maoistický vojenský velitel, Čhattísgarh

Prezentace v médiích
Petr Dejmek, Chebsko 1989
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Z hlediska odborné činnosti pokračovala galerie v průběhu
roku 2019 ve vedení archivu studijních a dokumentačních
materiálů. Veškeré materiály z vlastní činnosti organizace
v daném roce byly archivovány. Jednalo se o dvojlisty,
pozvánky a plakáty k výstavám a kulturním akcím.

KULTURNÍ WEBY 2019

K propagaci každé velké výstavy vydává galerie dvojlisty,
pozvánky a plakáty. Na čelní stranu budovy je uchycen
velkoformátový banner. Pro propagaci výstav a kulturních akcí
pořádaných v galerijním klubu vydává galerie menší plakáty
a pozvánky. K propagaci klubových výstav slouží také banner
na boční straně budovy galerie. Do venkovních stojanů jsou
umisťovány plakáty všech akcí, které se v galerii aktuálně
konají. K jednodenním, kulturně výchovným a naučným akcím
pak galerie připravuje letáky a menší plakáty. V roce 2019
bylo vydáno 9 dvojlistů k velkým výstavám, 9 propagačních
materiálů k menším výstavám v galerijním klubu
a 13 propagačních materiálů k jednodenním či jiným akcím,
které se konaly v prostoru Art Centra Galerie 4.

zdaryvary.cz ............................................................................ 19×

Dále byla vedena studijní knihovna tištěných materiálů, která
je průběžně aktualizovaná.

TELEVIZE

Kulturní kalendář města Cheb ................................................ 30×
zivykraj.cz ............................................................................... 30×
akce.cz ..................................................................................... 25×
bbkult.net .................................................................................. 15×
muj.atlasceska.cz ..................................................................... 15×
vary.rozhlas.cz......................................................................... 12×
idnes.cz..................................................................................... 12×
mistnikultura.cz............................................................................ 5×
chebsky.denik.cz......................................................................... 2×
informuji.cz .................................................................................. 2×
artmap.cz .................................................................................... 2×
regionzapad.cz .......................................................................... 1×
kudyznudy.cz .............................................................................. 1×

Živé Chebsko .............................................................................. 3×
V rámci studijního archivu fotografií bylo za uplynulý rok
zpracováno fyzicky a elektronicky na 70 fotografií. Fyzické
zpracování spočívalo v opatření fota popiskem, uložení
fotografie do nekyselého papíru, označení číslem a uložení do
archivační krabice, obalu. Ke každé fotografii byl vytvořen
elektronický záznam v programu Demus, který obsahoval
technické parametry, stav a popis snímku. Konkrétně se
jednalo například o fotografické materiály k workshopu
KontAKTfoto z roku 2018.

Antonín Chloupek – KontATKfoto 2018

Ivana Kubíčková Zimáčková, z výstavy v klubu
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Zima podle Lady

Malý fotograf

Anna Vystydová, z výstavy A+L Vystydovi

Zima podle Lady

Workshop – Zátiší

20
Havlovy děti Havlovi – Zrní

Workshop – Barevné prázdniny

Zdeněk Lhoták – No. 12-2001, UNITED COLORS OF NEPAL

David Kurc, KonAKTfoto 2018

Pavel Tomanec, Bůh lásky

Radana Vrbová – Ze světů dalekých i blízkých
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Revize a kontroly technických zařízení
Štěpánka Jáchymová, Zátiší
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Schindler CZ, a.s. | Výtah

AEC Novák

21. 2.
15. 5.
8. 8.
27. 11.

8. 11.

kontrola a OP typ S2 I
kontrola a OP typ S2
kontrola a OP typ S1
kontrola a OP typ S1

JS Komplet | PZTS
16. 4. prohlídka EPS, EZS, CCTV
28. 8. výměna akumulátoru Power Sonic 12V/18Am
10. 10. provozuschopnost systému PZTS a EPS

kontrola provozuschopnosti instalovaného PBZ

PATROL group s.r.o. / s KHZS
Požární kniha
11. 11. kontrola požárně bezpečnostního zařízení
ZDP, EPS, PCO
PHP Servis
7. 1.

kompletní kontrola a údržba HP, PBZ a hydrantů

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

deWolf Group

28. 8. dokumentace PO oprava EPS
21. 10. kontrola provozuschopnosti EPS
9. 12. kalibrace detektorů výbušných plynů, kotelna a VZT

8. 10.

deratizace dle vyhlášky MěÚ

EKO Street
12/019 objednávka servis a revize kotlů

Barevné prázdniny

Petr Jedinák, Maddona, 2017, ambrotypie

Michael Farkaš, Zátiší

Pavla Mišíková, plakát ze série 30 let od Sametové revoluce,
maturitní práce, z výstavy My ze Zámečku
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Přehled hospodaření
Petr Jedinák, Karla, 2015, ambrotypie
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ GALERIE 4 V ROCE 2019
VÝNOSY

CELKEM

HLAVNÍ ČINNOST

2 215,00

2 215,00

Výnosy z vlastních výkonů

418 349,00

370 741,00

Ostatní výnosy z činnosti

50 084,00

50 084,00

Ostatní finanční výnosy

2 028,00

2 028,00

6 788 000,00

6 788 000,00

500 000,00

500 000,00

7 760 676,00

7 713 068,00

47 608,00

Spotřeba materiálu

246 929,83

231 117,87

15 811,96

Spotřeba energií

240 471,78

236 192,71

4 279,07

2 215,00

2 215,00

111 083,62

109 728,62

51 409,30

51 409,30

6 213,00

6 213,00

Ostatní služby

1 379 602,34

1 379 602,34

Mzdové náklady

3 468 412,00

3 453 296,25

15 115,75

Zákonné sociální pojištění

1 158 468,00

1 153 344,03

5 123,97

9 532,00

9 464,00

68,00

110 143,44

109 841,12

302,32

12 056,00

12 056,00

838 571,00

833 495,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

34 230,00

34 230,00

Ostatní náklady z činnosti

60 300,00

60 300,00

1 484,36

1 484,36

7 731 121,67

7 683 989,60

47 132,07

29 554,33

29 078,40

475,93

Výnosy z prodaného zboží

KK - provozní dotace na hlavní činnost
Město Cheb – na akci Chebské dvorky 2019
VÝNOSY CELKEM

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

47 608,00

NÁKLADY

Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku

Kurzové ztráty
NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2019 – ZISK

1 355,00

5 076,00

FINANČNÍ FONDY GALERIE 4
POČÁTEČNÍ STAV
Název

k 1. 1. 2019

KONEČNÝ STAV
Tvorba

Čerpání

k 31. 12. 2019

Fond odměn

274 218,06

50 625,00

0,00

324 843,06

FKSP

102 941,03

68 151,44

56 117,00

114 975,47

Fond investic

720 758,38

838 571,00

834 000,00

725 329,38

Rezervní fond

576 722,93

202 502,48

0,00

779 225,41
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Personální struktura
Jan Šibík, Praha, 17. 11. 1989, Národní třída – policie rozdělila studentský průvod a obklíčila jej.
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ředitel (1)

Zástupce
ředitele (1)

Ekonom (1)

SOP KVČ (1)

SOP Pedagog/
Klub (1)

Pokladní (0,8)

Jeff Beer, In The Thickett, Hedges, 2011

SOP Archiv/
Admin. výstav (1)

Pokladní (0,6)

SOP Výstavář/
Údržbář (1)

Dobrovolní
spolupracovníci

Luděk Vystyd, z cyklu Vehykly, z výstavy A+L Vystydovi
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Tono Stano – Go West, Interiér Art Centra G4

Výroční zpráva 2019
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