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pŘeDStaVení 

Galerie Klatovy / Klenová je jedním z největších muzeí umění v České republice. Opatruje a pečuje o sbírkový 
fond, tvořený z větší části současným moderním uměním. Spravuje několik objektů a kromě výstav v plenéru 
realizuje svůj výstavní program v pěti budovách.

zámek Klenová

Patrová zámecká budova ve stejnojmenné obci. V přízemí zámecké budovy se nachází stálá expozice 
představující zámecký mobiliář a výběr děl ze sbírkového fondu galerie. V prvním patře probíhají proměnné 
výstavy moderního současného umění. V části budovy je stylová zámecká restaurace sloužící návštěvníkům 
a je komerčně pronajímána stejně jako bytové prostory v patře zámku.

Hrad Klenová

Skupina vzájemně propojených hradních objektů. Jejich rozsáhlost a rozmanitost vedle historické výpovědi 
umožňuje i tady pořádat proměnné výstavy výtvarného umění, především soch a instalací.

zámecká sýpka

Čtyřpodlažní barokní objekt hostí každým rokem výstavu vybraných žáků několika Základních uměleckých 
škol Plzeňského kraje, studenty uměleckých vysokých škol z Čech i zahraničí na workshopech a sympoziích 
a výstavy zaměřené nezřídka na regionální výtvarníky.

purkrabství hradu Klenová

Tzv. Harantovské křídlo hradu je patrová budova s krásným prostorem v 1. patře. Probíhají zde fotografické 
výstavy a různá hudební a divadelní představení v rámci doprovodného programu galerie. 

Součástí rozsáhlého hradního a zámeckého areálu je sochařský park s uměleckými díly předních českých 
a slovenských výtvarníků: Jaroslav Rona, Jiří Seifert, Marius Kotrba, Anton Čierny, Pavel Opočenský, Aleš Hnízdil, 
Čestmír Suška.

Výstavní prostory se otevírají sezónně od 1. dubna do 31. října každého roku.

Vila paula

Třípodlažní budova z 19. století. V současné době využívána pro rezidenční pobyty výtvarníků, studentská 
sympozia a sympozia linorytu. Byt ve druhém patře budovy je komerčně pronajímán.

Dům čp. 149/i v Klatovech (Galerie U Bílého jednorožce)

Je výstavní síní galerie s celoročním provozem a s programem výstav současného moderního umění. Přízemí 
domu je komerčně pronajímáno k účelu galerijní kavárny. Budova patří z 1/8 restituentce paní Dagmar 
Cincibuchové z Prahy.

areál bývalého statku na Klenové

Areál bývalého statku na Klenové zahrnující budovu stodoly, stájí, teletníku a přípraven krmiv pro dobytek je 
ve stavu chátrání již třináct let. Polovinu areálu získala galerie v restitučním řízení, druhou polovinu vyměnila 
s JZD Janovice za ornou půdu, (kterou také získala v restituci). V současné době dochází k postupné revitalizaci, 
v roce 2011 byla dokončena stavba příručního provizorního depozitáře v první části prostoru, v závěru roku pak 
byl zkultivován prostor před budovou, opravena ohradní zeď a vstupní brána. V průběhu roku 2012 sem byly 
přestěhovány grafiky, kresby, fotografie a menší sochy.
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Přesto trvá neutěšený stav uložení sbírkových předmětů a jako řešení se nabízí pokračování revitalizace 
budov bývalého statku a jejich přestavba na depozitární prostor, tvůrčí dílny a výstavní síně pro trvalou výstavu 
moderního současného umění ze sbírek galerie.

V neposlední řadě galerie za symbolické nájemné užívá prostory kostela sv. Vavřince v Klatovech – majetek 
Městského úřadu v Klatovech – a v době od května do konce října zde pořádá výstavy adekvátní vnitřnímu 
uspořádání.

Všechny užívané objekty mají statut kulturní památky a jejich případné stavební úpravy podléhají dozoru 
Památkového ústavu v Plzni.
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SBírKoVÉ FonDy Galerie

Sbírka výtvarného umění Galerie Klatovy / Klenová je tvořena od r. 1964. V prvopočátcích byly do sbírek 
zařazovány převážně převody děl z Ministerstva kultury a nahodilé nákupy. Časem se tvorba sbírky stala 
systematičtější, přesto stále podléhala požadavkům režimu. Situaci uškodilo i sloučení galerie s klatovským 
muzeem po roce 1969, které trvalo do roku 1990. Přesto i v této době byla zakoupena řada významných autorů 
např. Jiří Sopko, Ivan Ouhel nebo František Hodonský.

Po roce 1989 se sbírka začala rozrůstat o výtvarná díla špičkových českých i zahraničních autorů, představitelů 
postmoderní doby zaměřujících se hlavně na malbu, plastiku a kresbu, což dnes tvoří základ celé sbírky. 
Jednalo se většinou o autory, jimž galerie uspořádala v Klatovech nebo na Klenové výstavu, např. sestry Válovy, 
Vladimíra Kokoliu nebo Adrienu Šimotovou.

Po roce 2004 se začal tvořit další sbírkový okruh a vzniká podsbírka „Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná 
média“.

V současné době sbírka zahrnuje pět podsbírek výtvarného umění: Obrazy, Kresby, Plastiky, Grafiky, Fotografie, 
filmy a videozáznamy. 

Jedná se v souhrnu o necelé tři tisíce sbírkových předmětů. Některé z nejstarších děl – od představitelů 
klasické moderny počátku 20. století  - tvoří stálou expozici v přízemí zámku spolu s ucelenou kolekcí jedenácti 
olejomaleb Vilmy Vrbové – Kotrbové, která se na Klenové narodila a odkázala galerii značné rodinné jmění.

Za stálou expozici je nutné považovat i expozici venkovní tzv. sochařský park s plastikami autorů Maria 
Kotrby, Antona Čierného, Jaroslava Róny, Vincence Vinglera, Václava Fialy, Jiřího Seiferta, Čestmíra Sušky a Pavla 
Opočenského.

V současné době probíhá doplňování chybějící evidence, informace a autorech a původech děl a jejich 
fotodokumentace.

počet sbírkových předmětů k 31.12.2012

Obrazy  1006

Plastiky  558

Kresby  1019

Grafiky  53

Fotografie 221
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oDBorná činnoSt

péče o sbírky

O sbírky v Galerii Klatovy/Klenová pečuje kurátor sbírek a správce depozitáře s pomocí ostatních zaměstnanců 
galerie.

Galerie Klatovy/Klenová nemá vlastní restaurátorské a konzervátorské oddělení a v případě nutnosti 
restaurátorských nebo konzervátorských zásahů spolupracuje s externími restaurátory s dlouholetou praxí. 
V roce 2012 byl proveden jeden  restaurátorský zásah na sbírkových předmětech. (Květa Válová, Kolaři, Inv.č 
O 8, restaurátor Radim Klouza, akademický malíř). Při inventarizaci byly označeny sbírkové předměty, které 
potřebují restaurátorský zásah. 

evidence a dokumentace

Sbírka Galerie Klatovy/Klenová je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES), číslo GKK/001-06-22/006001. Má 
několik podsbírek , rozdělených podle charakteru předmětů.

Evidence sbírkových předmětů je vedena jako dvoustupňová, tj. chronologická (přírůstková kniha) 
a  systematická ( katalogizační karty ). V katalogizačních kartách jsou průběžně doplňovány nové údaje.  
Zároveň je pro dokumentaci a evidenci sbírek využíván počítačový program Demus01. Databázi doplňuje 
kurátor sbírek podle přírůstků sbírky.

Počet zapsaných přírůstkových čísel v Přírůstkové knize v roce 2012  41

Počet zapsaných přírůstkových čísel v Katalogizačních kartách v roce 2012 41

Fotografická dokumentace sbírek je prováděna průběžně. 

prezentace 

Galerie Klatovy/Klenová využívá pro stálou expozici přízemí zámku na Klenové, které je vybaveno historickým 
mobiliářem a iluzorní výmalbou. Vzhledem k tomu je zde trvale vystavováno dnes již klasické předválečné 
umění. Ostatní výtvarná díla sbírkového fondu představujeme jako součást proměnných výstav společně se 
zápůjčkami, kdy se jedná o výstavy autorské nebo tématické. 

Záměrem galerie je připravit v prostoru bývalého statku výstavní síně, kde by bylo možné vytvořit stálou 
expozici moderního výtvarného umění jak nástěnných výtvarných děl, tak prostorových plastik.

Od konce roku 2011 do ledna roku 2012 byly sbírky představeny na společné výstavě Uchronie v  Galerii 
u Bílého jednorožce, pořádané s francouzským partnerem. V roce 2012 došlo na sklonku roku k prezentaci 
společné kolekce děl opět ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová a FRAC Franche-Comté v Saline Royale ve 
francouzském Arc-et-Senans.

inventarizace

V roce 2012 byla provedena částečná inventarizace sbírkového fondu. Inventarizace byla provedena 
k 31.12.2012 a  podíleli se na ní Mgr. Michal Lazorčík, Hana Kristová a Jitka Svobodová.

Badatelská činnost

Při společné výstavě institucí Frac Franche-Comté v Besanconu a Galerie Klatovy / Klenová byl proveden 
formou badatelské činnosti výběr děl ze sbírkového fondu galerie a doplněn výtvarnými díly z Frac Franche - 
Comté. Následná instalace v Galerii U Bílého jednorožce ukázala díla v kontextu vzájemného působení a nabídla 
divákům různé úhly pohledu na současné moderní umění. Podobně byla koncipována a připravena reciproční 
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výstava v Saline Royale ve francouzském Arc-et-Senans, kdy galerie spolupracovala s kurátory obou výstav,  
francouzským týmem Le Bureau badatelským způsobem. V Saline Royale byla představena významná díla ze 
sbírkového fondu Galerie Klatovy / Klenová opět vedle výtvarného umění ze sbírek Frac Franche – Comté.
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zápŮčKy

Jednotlivé zápůjčky v r. 2012

instituce    Výstava

Západočeská galerie v Plzni  Začátek století

     P 507 Dominik Lang - Sblížení

     O 874 Jakub Hošek – Punks in the Beerlight

Galerie hlavního města Prahy  Jakub Špaňhel a Typlt + WWW

     O 860 Jakub Špaňhel – Po mši v Předklášteří

Galerie výtvarného umění v Chebu Václav Hejna 1914 – 1985, Barva a bytí / Farbe und Sein

     O 241 Václav Hejna – Zátiší s chlebem/ stilleben mit Brot

     O 192 Václav Hejna – Tři muži / Drei Männer

Galerie města Plzně   Šumavské reflexe

     O 951 Kateřina Dietlinger –  B Böhmenwald / Šumava

     O 921 Peter Lang – Kvilda

     O 947 Peter Lang Poběžovice (Rosenberg)

     O 920 Peter Angermann – Kvilda

     O 950 Axel Brand – Bez názvu

     O 952 Stanislav Diviš – Barevná Šumava č.3

     O 953 David Hanvald – Pahýly stromů vyvrácených vichřicí

     O 945 David Hanvald – Pahýly stromů vyvrácených vichřicí

     O 889 Ondřej Maleček – Pirátská vlajka – můra

     O 922 Ondřej Maleček – Bříza

Památník národního písemnictví  Zdeněk Dvořák ( 1897 – 1943 ) Zapomenutý abstrakcionista

     O 826 Václav Hejna – Posmrtný portrét Pavla Kropáčka jako vězně  
     koncentračního tábora v Osvětimi.

Galerie hlavního města Prahy  Radoslav Kratina (1928 – 1999)

     P 344 Radoslav Kratina – Elementy se sklonem 45°

     P 345 Radoslav Kratina – Reliéfní struktura s dvoustranným   
     pohybem v rámu 
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     P 346 Radoslav Kratina – Reliéfní struktura s dvoustranným   
     pohybem v rámu

Saline Royale D´ARC et Senans  Uchronie neboli příběhy ze sbírky 2

     F 86 Hynek Alt a Alexandra Vajd – Exposed

     K 577 Dalibor Chatrný – Manipulovaná fotografie v rámu I.

     K 578 Dalibor Chatrný – Manipulovaná fotografie v rámu II.

     K 579 Dalibor Chatrný – Manipulovaná fotografie v rámu III.

     K 580 Dalibor Chatrný – Manipulovaná fotografie v rámu IV.

     K 581 Dalibor Chatrný – Manipulovaná fotografie v rámu V.

     K 582 Manipulovaná fotografie v rámu VI.

     P 424 Stanislav Kolíbal – Construction no. 23

     F 57 Eva Koťátková – Za mezi nad pod v ( Pokoj ), I – IV

     P 344 Radoslav Kratina – Elementy se sklonem 45°

     P 345 Radoslav Kratina – Reliéfní struktura s dvoustranným   
     pohybem v rámu

     F 70 – F 73 Markéta Ottová – Mayday

     P 375 Jiří Seifert – Pomník pomníkům

     K 959 Václav Stratil – Řeholní pacient

     G 3 Zdeněk Sýkora – Hnědo – bílá struktura

     F 188 Jiří Valoch – Study of identification

     F 93 Jiří Thýn – Bez názvu (z cyklu Best Before)

     F 216 Zbyněk Baladrán - Když John Wyatt sestavil svůj spřádací   
     stroj a zahájil tak průmyslovou revoluci 18. století, neupřesnil, že  
     stroj měl pohánět osel. A přesto stroj spouštěl opravdu osel
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VýStaVy V roCe 2012 – CHaraKteriStiKa

Galerie disponuje prostorem pro stálou expozici pouze v přízemí zámku Klenová, který je vybaven historickým 
dobovým mobiliářem. Proto jsou vystavována díla dnes již klasická od autorů jako je například Filla, Chittussi, 
Radimský, Pirner. Vhodný výstavní prostor pro stálou expozici moderního umění zatím není k dispozici. Do 
budoucna se nabízí areál bývalého statku, kde by mohl být pod jednou střechou depozitář i stálá expozice 
současného umění.

Zatím se galerie věnuje náročné výstavní činnosti podle výstavní dramaturgie zpracované v Koncepci rozvoje 
GKK a představuje špičkové české i zahraniční výtvarné umění s odbornou popularizací. 

V roce 2012 bylo uspořádáno celkem 18 výstav (z toho 1 vlastní putovní, 17 zapůjčených)

Galerie U BílÉHo JeDnoroŽCe V KlatoVeCH

MalíŘi proStýCH MotiVŮ

12. 2. – 9. 4. 2012

Výstavou Malíři prostých motivů sledoval její autor Jaromír Zemina několikerý cíl. Chtěl veřejnosti připomenout 
trojici umělců, jejichž dílo představuje nejvyšší vrcholky českého moderního krajinářství, a potěšit ty diváky, 
kteří v nynějším uměleckém světě postrádají větší podíl hodnot vskutku malířských a výtvarných. Výstava byla 
v Galerii U Bílého jednorožce nejúspěšnější výstavou v roce 2012.

kurátor: PhDr. Jaromír Zemina

Xénia Hoffmeisterová - poŽierač FarBy/poŽírač BarVy

malba, objekty

21. 4. – 3. 6. 2012

Pražská autorka se v současném umění uplatňuje bizarní fantastičností a tajemnou symbolikou svých obrazů, 
kreseb a keramických plastik. Patří k nejpoutavějším objevům české výtvarné scény posledních let. 

kurátorka: Helena Fenclová
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ivana lomová - oBrazy

10. 6. – 29. 7. 2012

Ivana Lomová využívá pro  svou práci fotografií, na jejichž základě pak dále rozvíjí svou malbu. Autorka v nich 
zachycuje i atmosféru a děj oné chvíle, a tak nechává v každém díle otisk pocitu, který prožívala při tvorbě či 
na místě , kde tvořila. 

kurátoři: Mgr. Hynek Rulíšek, Helena Fenclová

Jindřich Štreit - aBnorMalizaCe

8. 8. – 30. 9. 2012

Jeden z nejvýznamnějších českých dokumentárních fotografů současných let představil svůj projekt 60 – 70ti 
fotografií různých formátů předrevoluční doby. Výstavy byla doprovozena knihou s textem Antonína Dufka 
a Ludvíka Vaculíka a byla postavena ve spolupráci s Muzeem v Kroměříži.

kurátorka projektu: Helena Fenclová

oriGinální perSpeKtiVy

7. 10. – 2. 12. 2012

Výběr ze současné české a slovenské tvorby umělců mladé a střední generace. Aleš Brázdil, Roman Franta, 
Jan Gemrot, Patrik Hábl, Jiří Hauschka, Zbyněk Havlín, Jiří Houska, Jakub Janovský, Miroslav Javůrek, Karel 
Jerie, Martin Kámen, Martin Káňa, Markéta Korečková, Petr Kožíšek, MICL, Lukáš Miffek,  Dušan Mravec, Blanka 
Nováková, Ondřej Oliva, Róbert Palúch, Milan Perič, Martin Salajka, David Saudek, Paulina Skavova, Marek 
Slavík, Petra Šimková, Roman Trabura, Šimon Vahala, Jaroslav Valečka, Pavel Vašíček, Petr Vašíček, Vladimír 
Větrovský, Jan Wolfchen Vlček, Zdeněk Trs

kurátorky: PhDr. Rea Michalová, Helena Fenclová

petra Brázdilová, Šárka zadáková - KŮŽe na SKále

9. 12. 2012 – 27. 1. 2013

V lednu 2007 vznikla “na základě nutkavé potřeby obnovit vážnost monstrózní krásy a vlastního sebevědomí” 
umělecká skupina “Kůže na Skále” Pojmenování skupiny vychází z křestních jmen zakladatelek a jediných 
členek, malířek Šárky Zadákové a Petry Brázdilové (Šárka, z řečtiny jeden z významů kůže jako připomínka 
statečnosti-pružnosti, Petra, z řečtiny skála jako personifikace pevnosti). Autorky tehdy v rovnováze neskrývané 



11

opravdovosti a nadsázky prohlašují: Naší dvojicí symbolizujeme pravdu (pevnost-skála) a milosrdenství 
(pružnost-kůže). Z  předchozích neformálních setkávání a diskuzí na dobře utajovaných místech (neboť 
nechodíme rády s kůži na umělecký trh) jsme zformulovaly společný program skupiny, která má ambice 
směřovat k principům “nového ducha” zastánců umění bez umělců. 

kurátorka: PhDr. Lucie Šiklová

KoStel SV. VaVŘinCe

olina Francová - Via GenDeroSa

5. 5. - 22. 7. 2012

Ve svých dílech  autorka symbolizuje  dramatiku lidských vztahů a jejich touhu po komunikaci. Využívá 
rozdílnosti subjektů, aby je nakonec výsledným artefaktem jako pomyslným mostem spojila.

kurátorka: Helena Fenclová

lukáš rais - SVĚŽí a HeBKÉ

29. 7. – 31.10 2012

Ve své tvorbě se Lukáš Rais věnuje především přetváření již vytvořených, převážně normovaných subjektů 
v  nové formy a významy tak, aby nebylo pro běžného diváka obtížné objekty definovat, popsat, prožít 
a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Jednoznačným favoritem mezi používanými materiály jsou kovové trubky a jejich průmyslové produkty. 

kurátorka: Helena Fenclová
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záMeK KlenoVá

roman Kameš - inGiGo, ŠaFrán, MonzUn….. 

Denis Bulot - WatterprooF (Francie)

15. 4. – 3. 6. 2012

Společná výstava dvou umělců žijících v Paříži. Malíř Roman Kameš vystavoval svá plátna inspirovaná pobyty 
v Indii. Denis Bulot přivezl na Klenovou fotografie mizícího okamžiku z podvodního světa.

kurátorka: Helena Fenclová

ona B. - SKanDál na záMKU

instalace, objekty, obrazy

10. 6. – 26. 8. 2012

Rakouská umělkyně žijící ve Vídni. Její výtvarné projekty jsou známé po celém světě. Pracovala v Evropě, 
Americe i Asii. Výtvarná díla a osobité instalace této výtvarnice jsou známé i v České republice z jejích výstav 
v Praze, Českém Krumlově nebo v Plzni. Díla, která byla na Klenové vystavena, byla ohlédnutím za její tvorbou 
posledních let a doplněna artefakty vzniklými při jejím pracovním pobytu ve vile Paula na Klenové.

kurátorka: Helena Fenclová

František Janula - oBrazy a oBJeKty

2. 9. – 31. 10. 2012

Česká kulturní obec v Paříži má dlouholetou tradici. Patří k ní i malíř František Janula. Jeho malířská tvorba nás 
uchvacuje už více než 40 let. Narodil se v Československu v roce 1932.

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v roce 1968 emigroval do Francie, v Paříži pak 
studoval na Ecoles des beaux arts. Patří k okruhu modernistů, kteří rozvíjejí informelové podněty šedesátých 
let.

Výstava byla připravena k autorovým 80. narozeninám společně s Prácheňským muzeem v Písku. 

kurátorky: Irena Mašíková, Helena Fenclová
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SýpKa KlenoVá

Cesta 2012

2. 4. – 20. 5. 2012

Tradiční přehlídka výtvarných prací žáků základních uměleckých škol Plzeňského kraje.  Odborná porota 
spolu s návštěvníky vybere vždy tři nejlepší práce, jejich autoři získají zlatou, stříbrnou a bronzovou plaketu 
Vilmy Vrbové Kotrbové. 

kurátoři : Jitka Svobodová, Ladislav Sýkora

nablízko a nadostřel ii. 

27. 5. – 29. 7. 2012

Druhý ročník výtvarného společného projektu šesti vybraných autorů.

Naděžda Potůčková + Jiří Rataj  – keramika + malba (ČR)

Kirsimaria Tőrőnen Ripatti + Juha Lahtinen + Tuomo Kukkonen – MINDSCAPE –sochy, objekty, nová média 
(Finsko)

Ellen Jilemnická – sochy (ČR)

kurátorka: Helena Fenclová

Martin Frind a Michal Matzenauer - obrazy a kresby

5. 8. – 31. 10. 2012

Martin Frind a Michal Matzenauer patří ke generaci výtvarníků spjatých s prostředím českého undergroundu.

kurátorka: Helena Fenclová

pUrKraBStVí HraDU KlenoVá

Michael Wellner pospíšil - VilleS-CitieS-MĚSta

fotografie

15. 4. – 30. 6. 2012

Michael W. Pospíšil – dětský herec, absolvent pražské FAMU-  působil 20 let jako režisér dokumentárních filmů, 
scénárista, producent, fotograf a novinář ve Francii, Německu a České republice. Od roku 2000 do roku 2008 
uspořádal jako ředitel Českého centra v Paříži a v Sofii dlouhou řadu výstav ostatních umělců. Nyní představil 
sérii vlastních 34 fotografií z celého světa zobrazující jej,  jak nám mizí pod nohama.

kurátorka: Helena Fenclová

Karel Steiner - ames animées 

15. 7.  - 26. 8. 2012

Oživené duše. Jde o série fotografií zhotovených vlastní metodou polaroidních snímků odhalující pitoreskní 
zákoutí Prahy, Paříže či Jeruzaléma. 

kurátorka : Helena Fenclová
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ozvěny Souznění

9. 9. – 30. 9. 2012

Instalace vítězných prací z loňského mezinárodního studentského sympozia Souznění Consonance 2011 na 
zámku Klenová. Odborná porota vybrala  a ocenila díla tří českých studentů a udělila čestné uznání dalším třem 
českým studentům a týmu Italů, kteří pracovali na společném projektu. Mezinárodní sympozium Souznění 
Consonance 2011 za Českou republiku zastupovaly tři ateliéry z Ústavu umění a designu Západočeské 
univerzity v Plzni  z oboru Multimediální design, specializace  Intermédia (doc. Milena Dopitová), Multimédia  
(doc. Irena Jůzová) a Nová média ( prof. Adéla Matasová). Oceněni byli Tomáš Šrámek, Lukáš Malák, Kateřina 
Kubalová, Tereza Fišerová, Lukáš Kellner a Petra Vošická.

Kurátorka : Irena Jůzová, Simona Levá Jandová

HraD KlenoVá

20. letní keramická plastika 

24.  6. – 31. 10. 2012

Dvacátý ročník ojedinělé prezentace keramických a porcelánových plastik navazuje na devatenáct 
předcházejících, jež se konaly několik let v prostorách františkánské zahrady v Bechyni a Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy a jeden velice úspěšný ročník na Klenové. 

kurátoři: Václav Gatarik, Petr Lada

SyCaMore WooD SyMpoSiUM/DŘeVoSoCHaŘSKÉ SyMpoSiUM KlenoVá

20. 8 – 1. 9.  2012

Mezinárodní sochařské sympozium na Klenové za účasti sochařů z různých kontinentů. Zhotovená díla se 
stala součástí klenovské krajiny.

Zúčastnění: Tatiana Akimenko 
  Olina Franco 
  Ruhul Amin Kajol 
  Juha Lahtinen 
  Kalle Lind 
  Matthias Schlüter 
  Alex Suomi 
  Ivan Tlustý 
  Michal Trpák

kurátor sympozia : Helena Fenclová

koordinátor : Martin Boček
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DoproVoDný proGraM

přednášky

13. 1.  Petr Štěpán : „Itálie – Grand tour”

20. 1. Milan Knížák: „Potřebuje současný svět umění”

27. 1.  Josef Vomáčka: „Nová Bratislava – developerský zázrak”

24. 2.  Jaromír Zemina: „Malíři prostých motivů“

2. 3. Milan Kozelka: „Současné čínské umění“

23. 3.  Zdeněk Lukeš : „Český funkcionalismus“

12. 10. Jan Soukup: „Zmizelé kostely západních Čech”

19. 10. Jiří Löwy: „Židovské zvyky a svátky”

2. 11. Petr Štěpán: „Východní Francií – za vínem, kláštery a výtvarným uměním”

16. 11. David Bareš: „Paříž”

14. 12. Beseda s Andrejem Krobem o Václavu Havlovi

Komentované prohlídky

4. 1. Komentovaná prohlídka výstavy Uchronie, lektor GKK

18. 1.  Komentovaná prohlídka výstavy Uchronie, lektor GKK

15. 2. Komentovaná prohlídka výstavy Malíři prostých motivů, lektor GKK

29. 2. Komentovaná prohlídka výstavy Malíři prostých motivů, lektor GKK

14. 3. Komentovaná prohlídka výstavy Malíři prostých motivů, lektor GKK

28. 3. Komentovaná prohlídka výstavy Malíři prostých motivů, lektor GKK

18. 7.  Komentovaná prohlídka výstavy Ivana Lomová /Obrazy, provedla autorka  

24. 10. Komentovaná prohlídka výstavy Originální perspektivy , lektor GKK

21. 11. Komentovaná prohlídka výstavy Originální perspektivy, lektor GKK

animace

Tradiční doprovodný program pod vedením Paedr. Zdeňky Hranáčové motivuje žáky základních a středních 
škol a předpokládáme, že ti se v budoucnu stanou pravidelnými návštěvníky galerie.

tvůrčí dílny

Tvůrčí dílny jsou od roku 2012 v rámci doprovodných programů novinkou. V závěru roku 2012 proběhly ve 
dvou termínech a zaznamenali jsme zájem především rodičů s dětmi.

Přípravu a průběh dílen zajišťuje lektorka galerie Mgr. Simona Levá Jandová spolu s externí lektorkou 
Mgr. Irenou Ellis. I tady vzniká předpoklad pro získání dalších potenciálních a stálých návštěvníků galerie.
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DalŠí KUltUrnĚ VýCHoVnÉ aKCe

Divadla

Divadelní soubor „Brouček“ – loutková pohádka pro nejmenší

Divadelní vystoupení „Zločin a trest“

Rytíři na hradě Klenová – zábavné odpoledne pro děti i dospělé

Koncerty

Spirituál kvintet

Lanugo

Vlastislav Matoušek

Yellow Sisters

Papis Nyass – Njachas

Muerta Mente

Al – Yaman

ostatní

Tvůrčí dílny pod vedením Natálie Vítovcové
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pŘeHleD náVŠtĚVnoSti

Výstavy       počet návštěvníků 

Uchronie (pouze rok 2012)    257

Malíří prostých motivů     1208

Xenia Hoffmeisterová     317

Ivana Lomová      391

Jindřich Štreit      589

Originální perspektivy     662 

Kůže na skále (pouze rok 2012)    111

Olina Franco      843 

Lukáš Rais      931

Roman Kameš, Denis Bulot    2605

Ona B.       8743

František Janula      1998

Cesta 2012      1453

Nablízko a nadostřel II.     2005

Martin Frind a Michal Matzenauer    2616

Michael Wellner Pospíšil     1831

Karel Steiner      4323

Ozvěny Souznění     3151

20. Letní keramická plastika    9326

Celkový počet návštěvníků za rok 2012

výstavy a doprovodné programy – podle počtu vydaných vstupenek

Klenová*      13346 

Klatovy       5309

počet návštěvníků kulturně výchovných akcí

Divadla       286

Koncerty a ostatní akce     525

* Počet návštěvníků jednotlivých výstav se v případě návštěvy galerie v Klenové nesčítá, protože zde probíhá několik výstav současně 

v ceně společného vstupného.
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pUBliKační činnoSt

Malíři prostých motivů

Katalog vydán ke stejnojmenné výstavě v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, 12. 2. – 9. 4. 2012

Xénia Hoffmeisterová / požírač barvy

Vydáno k výstavě v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, 21. 4. – 3. 6. 2012

nablízko a nadostřel 2

Vydáno k stejnojmenné výstavě v sýpce Klenová, 27. 5. – 29. 7. 2012

roman Kameš / indigo, šafrán, monzun…

Vydáno ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary k výstavě na zámku Klenová, 14. 4. – 3. 6. 2012

František Janula / Hledač v čase

Vydáno ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku k výstavě na zámku Klenová,2.9.-31.10.2012

petra Brázdilová, Šárka zadáková růžičková / Kůže na skále

Vydáno k výstavě v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, 8. 12. – 27. 1. 2013
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SyMpozia

Sympozia linorytu se v roce 2012 zúčastnili výtvarníci: 

Berenika Ovčáčková

Marcela Vichrová

Martina Chloupa

Vojtěch Hrubant

Karel Malina

Robert Hořínek
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MeDiální zViDitelnĚní

Galerie Klatovy / Klenová prezentuje své aktivity prostřednictvím webových stránek jednotným vizuálním 
stylem, který uvádí logo galerie.

Instituce se zviditelňuje nejen prostřednictvím odborných periodik jako je Atelier a Art & Antique, 
společenských kulturních revue Instinkt, ale i komerčních a regionálních medií jako je Respekt, Xantypa, 
Klatovský deník, Klatovan, Mladá fronta, Český rozhlas a Česká televize. V neposlední řadě je spojení na galerii 
součástí mnoha webových stránek spřátelených organizací.
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VolnÉ VStUpy

Invalidé, děti do 6 let, studenti odborných škol výtvarného zaměření (střední výtvarné školy, vysoké školy 
– dějiny umění, výtvarné umění, pedagogické fakulty – obor výtvarné výchovy, vždy po předložení nějakého 
průkazného dokladu – index, průkazky do školní knihovny atd.), učitelé ZŠ, SŠ, VŠ jako doprovod skupiny žáků, 
novináři (po předložení průkazky), odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů (AMG, RG ČR, ICOM, 
ICOMOS, NPÚ,  KPVU, Zväz muzeí na Slovensku), členové galerijního klubu kategorie B, C, občané Klenové (po 
předložení průkazky).
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poraDní orGány

Jako poradní orgán ředitelky pracovala v roce 2012 nákupní komise ve složení:

Mgr. Božena Vachudová – vedoucí odborného úseku Galerie umění Karlovy Vary

PhDr. Jaromír Zemina – nezávislý kurátor

M.A. Richard Frederick Drury – nezávislý kurátor

Doc., Akad. mal. Josef Mištera – ředitel UUD ZČU v Plzni

PhDr. Jiří Valoch – nezávislý kurátor
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aKViziCe

plzeňská scéna:

podsbírka oBrazy:

Milan Maur - * 8.12.1950 Plzeň, studia: soukromě studia u prof. Jiřího Patery od konce 70 let do 2. pol. 80 let 
20.st.

 V noci ze 7. na 8.července 1995 jsem přespal pod hrušní na své zahradě a následující den   
 obkresloval stín, vrhaný její korunou, 1995, olej na plátně, 140 x140 cm

podsbírka FotoGraFie :

ivan Vala - * 2.03.1964 Plzeň, studia: 1986- 1989 FAMU – katedra výtvarné fotografie, od roku 2005 působí jako 
pedagog na SSUPŠ Zámeček v Plzni, kde vede obor fotografie.

 Křehkosti, 2012, černobílá .fotografie, c – print, 74x91 cm

 Otisky, 2006, černobílá .fotografie, c – print, 60x43 cm

 Otisky, 2007, černobílá .fotografie, c – print,43x60 cm

 Otisky, 2007, černobílá .fotografie, c – print, 43x60 cm

podsbírka KreSBy :

Jiří Kornatovský - * 02.03.1952 Plasy, studia: 1982 - 1987 Akademie výtvarných umění Praha u prof. Paderlíka 
a Doc. J. Ptáčka

 Meditace lesní, 2008 - 2009, kresba, 210x260cm

Mladí autoři:

podsbírka oBrazy:

Vladimír Houdek - * .1984 Nové Město na Moravě, studia: 2007 – 2012 AVU Praha v atelieru Doc. Vladimíra 
Skrepla. 2009 – semestrální stáž hostujícího pedagoga v Šalounově atelieru, vedení Jan Merta. 2011 – 
semestrální stáž hostujícího pedagoga v Šalounově atelieru, vedení – Silke Otto Knapp

 László Moholy - Nagy, 2012, olej, plátno, 220x190cm

adam Štech - * 17.11.1980, Podbořany, studia: 2001-2008 AVU u prof. Jiřího Sopka a doc. Vladimíra Skrepla.

 Kardinál, 2012, olej, plátno, 155x130cm
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podsbírka plaStiKy :

lukaš rais - * 15.5.1975 Sokolov, studia : VŠUP atelier sochařství u prof. Jiřího Beránka, Kurta Gebauera, Krištofa 
Kintery, držitel Ceny rektora VŠUP pro rok 2006.

 Reliéf „Blue“, 2010, svařované kovové segmenty, leštěný povrch ochranný transparentní lak, 170x150cm

Střední a starší generace autorů:

podsbírka oBrazy:

ivana lomová - * 22.11.1959 Praha, studia: 1978 – 1983 Fakulta architektury ČVUT Praha 

 Lin s manželkou I., 2011, olej, plátno, 74x130 cm

Xénia Hoffmeisterová - * 13.06.1958 Trenčín,Slovensko, studia: 1973 – 1977 Střední uměleckoprůmyslová škola 
v Bratislavě, 1981 – 1986 Divadelní fakulta Akademie muzických umění v Praze – malba u doc. O. Smutného 
v rámci studia scénického a kostýmního výtvarnictví.

 Botičky – Každý den je jiný, 2007 - 2011, výšivka, plátno, 120x150 cm

podsbírka plaStiKa :

ellen Jilemnická - * 06.02.1964 Hradec Králové, studia: 1960 – 1964 Střední uměleckoprůmyslová škola 
sochařská v Hořicích, 1964 – 1965 Akademia Sztuk Pieknych – Vratislav, 1965 – 1970 Akademie výtvarných 
umění u prof. K. Hladíka .

 Bratři Čapci ( + 2 podstavce ), 1993, bronz, Karel s podstavcem – 165cm, Josef s podstavcem - 155cm

irena Jůzová - * 10.6.1965 Hradec Králové, studia: 1980 - 1984 Střední uměleckoprůmyslová škola, Brno,1987-
1989 Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha ( knižní grafika a písmo), Solpera Jan 

1989-1994 AVU, Praha, Čepelák Ladislav, 1989 – 1994 AVU, Praha ( monumentální tvorba), Veselý Aleš

 Holý opis, 2011, nanovlákno, plexisklo, sokl, 49,5x49,5x30cm

adéla Matasová - * 26.07.1940 Praha, studia: 1954- 1958 průmyslová škola bytové tvorby v Praze, 1958 – 1964 
AVU – atelier monumentální malby u prof. Vladimíra Sychry.

 Posun, 1998, ocel-nerez ocel leštěná, v.170x150cm, s.150x170cm

 Pravděpodobnost(Pascalův trojúhelník), 2006 – 2011, zrcadlo ocel, dřevo, elastická látka, capa,   
 robotický počítačový pohon,.mechanické zařízení, 180x180x30cm

podsbírka GraFiKa

Jiří lindovský - *25.04.1948 Mankovice, studia: 1963 – 1967 – Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně, obor 
výstavnictví a aranžérství, 1970 – 1975 – AVU – atelier pro figurální a grafickou tvorbu u prof. Ladislava Čepeláka

 Letadlo, 1976, linoryt v sítotisku, 40x52cm
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 Stroj,1976, linoryt v sítotisku, 46x55cm

 Mikrovlákno, 1983, ofset, sítotisk, 34x46cm

 Elektrická architektura, 1985, ofset, sítotisk, 52x38cm

 Hnízdo, 1988, sítotisk, 29,5x41cm

 Stavba, 1988, sítotisk, 29x20cm

 Růst, 1991, sítotisk, 94x68cm

 Rotace, 1991, sítotisk, 94x68cm

 Černá police, 2005, 50x69cm

 Podzim, 2005, sítotisk, 49x69cm

 Papriky, 2003, sítotisk, 70x100cm

 Molekula papriky, 2009, sítotisk, 50x70cm

 Malá police, 2009, sítotisk, 42x30cm

 Velká police, 2010, sítotisk, 71x50cm

 Dipól I, 2012, sítotisk, 69x93cm

Dary

Xenia Hoffmeisterová

 Každý den je jiný – ze série Lodičky, 2007-2011 akryl,plátno, 120x150cm

Jindřich Štreit,

 Rýžoviště 1986, černobílá fotografie

Jiří Kornatovský - * 02.03.1952 Plasy, studia: 1982 - 1987 Akademie výtvarných umění Praha u prof. Paderlíka 
a Doc. J. Ptáčka

 Meditace, 2005 – 2006, kresba, 90x130cm

album lino 2012 - soubor vytvořený na 12. sympoziu linorytu na Klenové 12/2012

Berenika ovčáčková

 Král a královna 2/10, 2012, linoryt, 50x70cm, 2Ks

Vojtěch Hrubant

 Bez názvu 2/16, 2012, linoryt, 50x70cm, 2Ks
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Marcela Vichrová

 Přeběhla mi přes cestu černá kočka 2/9, 2012, linoryt, 70x50cm, 2 Ks

Martina Chloupa

 Čtyři 2/13, 2012, linoryt, 70x50cm

Karel Malina

 Bez názvu 2/14, 2012, linoryt, 70x50cm

robert Hořínek 

 Bez názvu 12, 2012, linoryt, 50x70cm



28

opraVy a ÚDrŽBa

Vzhledem k rozsáhlosti spravovaného majetku je ročně značná částka provozního příspěvku použita na 
jeho opravy a údržbu. V roce 2012 byly nemovitosti průběžně opravovány a uváděny do původního stavu. 
K 31.12.2012 představovala účetní hodnota budov částku: 59.133 tis. Kč.

Významnější opravy a údržba v roce 2012:

Oprava hradebního parkánu a statické zajištění torza paláce 990.412,- Kč 
(dodavatel – firma Pegisan)

Výměna části šindelové střechy budovy zámku 452.345,- Kč 
(dodavatel – Tesařství Libor Musil)

Oprava a obnova fasády – dům čp. 149/I v Klatovech 424.795,- Kč 
(dodavatel – PP servis, Plzeň)

Oprava hradebních zdí a likvidace náletů 212.380,- Kč 
(dodavatel – Zdeněk Škrdlant)

Kanalizace – odvod dešťové vody od areálu statku 193.633,- Kč 
(ŠVAK Klatovy)

Oprava dřevěných podlah 33.037,- Kč 
(Podlahové krytiny, Klatovy)

Zároveň pečujeme o údržbu a obnovu rozsáhlého lesního porostu, který máme ve správě.

Průběžně je prováděna oprava a údržba veškerého strojního zařízení.
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proVeDenÉ Kontroly V roCe 2012

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – tématická požární kontrola dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně – drobné nedostatky odstraněny do určené lhůty

Krajský úřad Plzeňského kraje – kontrola činnosti dle Zřizovací listiny, kontrola vnitřních předpisů, dodržování 
právních předpisů, soulad vnitřních předpisů organizace s platnou a účinnou legislativou, dodržování směrnice 
RPK č. 3/2012 – bez závad

Česká národní banka – kontrola dodržování devizových předpisů ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., kontrola 
plnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb a zákonem č. 69/2006 Sb., kontrola plnění povinností 
stanovených zákonem č. 634/1992 Sb. – bez závad
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orGanizační ŘáD Galerie KlatoVy/KlenoVá

VYDANÝ DNE 1.8.2010 NA ZÁKLADĚ ZŘIZOVACÍ LISTINY

Galerie Klatovy / Klenová je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem. Statutárním zástupcem je 
ředitelka, která jedná jménem galerie podle Zřizovací listiny.

Sídlo:  Klenová čp. 1, hrad a zámek Klenová,  340 21 Janovice nad Úhlavou

Pobočka: Klatovy 149/I, dům U Bílého jednorožce,339 01 Klatovy

organizační řád Galerie Klatovy / Klenová je tvořen touto organizační strukturou:

Ředitelka

Zástupkyně ředitelky – manažerka výstav a sbírek

Jednotlivá oddělení:

Oddělení péče o sbírky  kurátor sbírek

Oddělení výstavní  manažerka výstav a sbírek

    asistent manažera výstav a sbírek

    instalační četa

Oddělení provozu výstav  vedoucí galerijního provozu v Klatovech

    kustodi pro výstavní prostory v Klatovech

    pokladní pro výstavní provoz v Klatovech

    úklid

    vedoucí galerijního provozu v Klenové

    kustodi pro výstavní prostory v Klenové

    pokladní pro výstavní provoz v Klenové

    úklid

Oddělení správy a údržby budov vedoucí údržbářské skupiny

    jednotliví členové údržbářské skupiny

Oddělení ekonomické  hlavní účetní, správce rozpočtu

    pokladní a mzdová účetní

    skladová účetní



31

perSonální ÚDaJe

Ve vykazovaném období měla GKK 18 přepočetných pracovníků.

Ředitelka galerie:

 Hana Kristová

oddělení výstavní

 Manažer výstav a sbírek, zástupce ředitele
 Helena Fenclová

 Asistent manažera, administrativní práce
 Jitka Svobodová, Martin Boček do 31.10.2012

oddělení péče o sbírky

 Správce depozitáře, kurátor sbírek
 Mgr. Michal Lazorčík

ekonomické oddělení

 Hlavní účetní a vedoucí ekonomického oddělení
 Ing. Alena Knězová

 Účetní a vedoucí provozu
 Blanka Martinová

 Pokladní, průvodce
 Věra Piklová, Zdeňka Staňková

 Průvodce
 Jiřina Vobroučková, Stanislav Gschwendtner

 Úklid
 Marcela Ludvíková

oddělení správy a údržby budov

 Správa a údržba budov, instalace výstav
 Jiří Machulda – vedoucí oddělení 
 Ladislav Sýkora, Karel Ludvík, Petr Kotěšovec

oddělení Galerie U Bílého jednorožce

 Vedoucí, propagace
 Miroslava Boublíková

 Lektor, kurátor výstav
 Mgr. Simona Levá Jandová

 Pokladní
 Jana Martínková, Helena Mikynová

 Dozor výstav, prodej publikací
 Vladislava Presslová, Anna Preňková
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 Dozor výstav
 Růžena Haisová, Petr Kotěšovec

 Úklid
 Hana Lepičová
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ŠKolení zaMĚStnanCŮ a VzDĚláVaCí aKtiVity

ing. alena Knězová  Novinky v účetnictví PO od 1.1.2012

    Dlouhodobý majetek

    Kategorizace a odpis DHM

    Nejvýznamnější změny v účetnictví státu

    Závěr roku v účetnictví PO

    Aktuální problémy obcí a PO

Blanka Martinová  Sociální a zdravotní pojištění, daň z platů

    Kategorizace a odpis DHM

petr Kotěšovec   Kurzy anglického jazyka

Miroslava Boublíková  Kurzy anglického jazyka

    Inventarizace majetku a závazků

Helena Mikynová  Kurzy anglického jazyka

ladislav Sýkora   Kurzy anglického jazyka

Vladislava presslová  Kurzy německého jazyka

Hana Kristová   Kurzy německého jazyka

Mgr. Michal lazorčík  Muzejní autority a registr sbírek

    Projekt CARARE a informační systémy památkové péče

    Ochrana a standardní manipulace se sbírkovými předměty

zaměstnanci   Školení řidičů

V roce 2012 byla všem zaměstnancům galerie umožněna účast na zahájení výstavy Uchronie v Saline Royale 
ve francouzském Arc-et-Senans s finančním přispěním z Fondu sociálních a kulturních potřeb.
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eKonoMiCKÉ zHoDnoCení

rozvaha k 31.12.2012 v tis.Kč

aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek 109

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 109

Dlouhodobý hmotný majetek 75 091

 z toho pozemky 5 118

 umělecká díla 349

 stavby 59 133

 movité věci 5 224

 drobný hmotný majetek 3 300

 nedokončené investice  1 967

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 17 568

Zboží na skladě 2 014

Pohledávky 1 173

Finanční majetek 6 767

aktiva celkem 67 477

pasiva 

Majetkové fondy 57 863 

Finanční fondy 8 249

 z toho fond rezervní 81

Krátkodobé závazky 1 242

 

Výsledek hospodaření 123

pasiva celkem 67 477
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Výsledek hospodaření za r. 2012 v tis. Kč

Náklady

Spotřeba materiálu a energie 1 418

Náklady na prodané zboží (především katalogy) 1 204

Opravy a udržování majetku 2 277

Cestovné 96

Náklady na reprezentaci 70

Ostatní služby 4 768

Mzdy  5 167

Sociální pojištění 1 674

FKSP a ostatní sociální náklady 199

Odpisy 1 548

Ostatní náklady 272

Aktivace oběžného majetku - 313

Náklady na doplňkovou činnost 474

 

náklady celkem 18 854

Výnosy

Tržby ze vstupného 704

Tržby za prodané zboží 216

Úroky a kurzové zisky 34

Příspěvky a dotace na provoz 17 106

Ostatní výnosy 149

 

Výnosy z doplňkové činnosti 768

 

Výnosy celkem 18 977

 

Výsledek hospodaření   123
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získané mimorozpočtové prostředky

Město Klatovy příspěvek na opravu uliční fasády 57 625,00 Kč

Finep CZ Praha, a.s. podpora výstavy Lukáše Raise 50 000,00 Kč

Security Investment s.r.o. příspěvek na činnost 10 000,00 Kč

Invest Tel, s.r.o Klatovy příspěvek na činnost 5 000,00 Kč

Mgr. Věra Tomaierová příspěvek na činnost  1 500,00 Kč

Linea Sped        příspěvek na činnost 8 000,00 Kč

  132 125,00 Kč

Státní fond kultury,  MK Praha Dřevosochařské sympozium Sycamore 55 000,00 Kč

Město Klatovy Cesta 9.ročník 5 000,00 Kč

Město Klatovy výstavy v kostele 25 000,00 Kč

Město Klatovy výstava Uchronie ve Francii 25 000,00 Kč

Francouzský institut Praha výstava Uchronie ve Francii 80 876,00 Kč

  190 976,00 Kč
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záVĚr

Galerie Klatovy / Klenová v roce 2012 vyvíjela činnost vyplývající ze Zřizovací listiny a prostřednictvím Výroční 
zprávy děkuje svým zaměstnancům, příznivcům, návštěvníkům a všem ostatním, kteří pomáhali jejímu 
dobrému fungování a prezentaci.

Činnost galerie by ovšem nebyla možná bez finanční a metodické podpory zřizovatele Plzeňského kraje 
a Krajského úřadu. Poděkování patří členům Rady Plzeňského kraje, zejména radnímu pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu Václavu Koubíkovi, náměstkovi hejtmana Jiřímu Stručkovi a zaměstnancům 
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vedeného Ing. Alenou Svobodovou.

Poděkovat ovšem musíme také Městskému úřadu v Klatovech, Francouzskému kulturnímu institutu v Praze, 
Francouzskému vyslanectví v Praze, Ministerstvu kultury, Finepu Praha a všem dalším partnerům, kteří s galerií 
spolupracovali a podpořili její činnost.

Texty: Hana Kristová, Ing. Alena Knězová, Miroslava Boublíková, Jitka Svobodová, Mgr. Michal Lazorčík,  
 Blanka Martinová
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