
Městské muzeum a galerie Vodňany 

Výroční zpráva 2006 
 
 
Městské muzeum a galerie Vodňany v r. 2006 po několikaletém úsilí realizovala za podpory 
Jihočeského kraje I. etapu restaurování největšího sbírkového exponátu – oltářního obrazu 
P. Maria Montserratské. II. etapa bude pokračovat v r. 2007. Podařilo se uskutečnit výstavu 
k proměně vodňanského náměstí a postavení secesní budovy Městské spořitelny před 100 lety 
a k 30. výročí činnosti velmi aktivního Fotoklubu při MěKS Vodňany.  V průběhu roku 
v galerii mimo jiné vystavoval významný český ilustrátor ak. mal. Karel Franta a své 
narozeniny zde oslavil ak. mal. Dalibor Říhánek z Písku. V expozici Rybářská tradice 
ve Vodňanech byl uveden nový film Jak se rybník loví od Karla Burdy. O 50 % se zvýšil 
zájem návštěvníků o služby infocentra. 
 
Péče o sbírky 
Přírůstky 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 14. 5. 2007, posoudil a schválil 
bezúplatné nabývání věcí movitých do sbírky č. 2/06 – 48/06 a rozhodnutí ředitelky muzea 
o úplatném nabytí věcí movitých pro sbírku zvaným „per rollam“ č.1/06 kolébka 
s provedenou údržbou a č. 49 – 50/06 foto A. Zukriegla. Akvizicí roku se bezesporu stala 
olejomalba od Milana Peterky: Ves v modrém (č. 6/06), kterou pro sbírku MaG zakoupila 
Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové. Poděkování patří všem dárcům. 
 
Restaurování a údržba 
Ak. mal. Tomáš Záhoř během roku restauroval tyto obrazy ze sbírky MaG Vodňany: 
4 ks podmaleb na skle z 2. pol. 18. st.      6.480,-- Kč 
I. etapa restaurování oltářního obrazu P. Maria Montserratská (i. č. 1178)  
(podpora Jihočeského kraje ve výši 80.000,-- Kč)    119.815,-- Kč 
Truhlářství – p. Říha, Holušice restauroval: 
1 ks selská truhla z Albrechtic (i. č. 18.303)     13.800,-- Kč 
2 ks vyřezávané židle (i. č. 11.612, 11. 613)     2.550,-- Kč 
1 ks ohýbaná židle Měšťanský pivovar ( i. č. 18.323)   600,-- Kč 
1 ks třízásuvková komoda z Heritesovy pozůstalosti (i. č.5.299)  7.750,-- Kč 
Pí Vlasta Libánská, Příbram opravila: 
8 ks dobových rámu v hodnotě       8.000,-- Kč 
za celkovou částku        158.995,-- Kč. 
 
Revize sbírek 
Revize probíhala v rámci celoročního provozu instituce. Byl prověřen fyzický stav předmětů 
a následně jsou zaneseny informace o předmětu do databáze programu Demus. Pokračovalo 
se v revizi numizmatické sbírky (48 ks). Byla dokončena revize přírodních věd (23 ks). Byla 
zahájena revize předmětů z pozůstalosti J. Zeyera uložených v pamětní síni (440 ks). 
 
Výstavy 
Městská galerie 
12. 1. – 17. 3.  Kamila Berndorffová (Blatná) – Každý rok v Indii, fotografie 
26. 3. –  30. 6. Stoletá pokladnička při příležitosti 100. výročí budovy Spořitelny 

ve Vodňanech 
26. 3. – 30. 4.  Rudolf Jung – Osoby a jiné (Asociace profesionálních fotografů) 
6. 5. – 18. 6.   ak. mal. Dalibor Říhánek (Písek) - obrazy  



25. 6. – 6. 8.  ak. mal. Karel Franta (Praha) - S čerty jsou jen žerty, ilustrace 
13. 8. – 1. 10.  Bratři Boháčové (Městské muzeum Volyně) 
8. 10. – 19. 11. Fotoklub Vodňany a hosté – Ladislav Havel & Tomáš Krátký 
    při příležitosti 30. výročí založení klubu 
26. 11. – 29. 12. Klub vodňanských výtvarníků 
celkem 2.695 návštěvníků 
 
Městské muzeum 
30. 4. – 29. 9. Rybářská tradice ve Vodňanech 
30. 4. – 25. 6. Markéta Jeřábková (keramika), Hana Kulhavá, Petra Holčáková (obrazy) – 

Le Svět 
1. 7. – 20. 8. František Korbel (Tábor) - Kameny, stromy, cesty - fotografie 
26. 8. – 29. 9.  Jan Farkas (Č. Budějovice) - S humorem do školy – do nového školního roku 
   – kreslený humor 
celkem 877  návštěvníků 
 
Přednášky, semináře a koncerty 
12. ledna Každý rok v Indii Kamila Berndorffová, Blatná 
26. ledna Šumava z ptačí perspektivy Miloslav Martan, cestovní agentura Ocean Prachatice 
9. února Expedice Peking – Paříž - 40.000 km Petr Hošťálek, Jihočeské motocyklové 
muzeum Č. Budějovice 
16. února Jak buddhové přišli na Západ 
23. února Rozkvetlé Krkonoše Kristýna Vazačová, Vodňany a Jana Richterová, Chelčice 
9. března Indiánské kultury Severní Ameriky Marie Tůmová, Slaník 
14. března Prameny k dějinám farní správy doby pobělohorské PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D., 
odborná pracovnice Městského muzea a galerie Vodňany, autorka publikace Prachatický 
vikariát 1676 – 1750 : vybrané otázky církevní správy 
pro jihočeské muzejníka a archiváře i zájemce z veřejnosti 
23. března Památné stromy Strakonicka Jaroslava Mrůzková a Miroslav Šobr, odbor životního 
prostředí Městského úřadu Strakonice 
6. dubna Jarní koncert Cinku z Prachatic s velikonočním vystoupením dětí z Chelčic 
8. dubna 1. fotografický seminář Romana Sejkota s Fotoklubem při MěKS Vodňany 
12. dubna Zeyerovy Vodňany s Městskou knihovnou Vodňany 
13. května Repríza 1. fotografický seminář Romana Sejkota s Fotoklubem při MěKS 
Vodňany 
19. května Malá muzejní noc se souborem Nic moc ze ZUŠ Vodňany 
12. června ak. mal. Dalibor Říhánek o  své výstavě pro studenty Gymnázia Vodňany 
13. září O brejlaté princezně divadlo Chelčické štěstí 
4. října J. Volmůtová – K. Kupka: Kouzelná babička s Městskou knihovnou Vodňany 
v Týdnu knihoven 
1. listopadu Koncert Štěpánky Oberlové 
7. prosince Adventní koncert souboru Cink z Prachatic 
celkem 774 osob  navštívilo přednášky a koncerty 
 
Publikační činnost 
Vodňany & Vodňansko guide book/touristischer Reiseführer, 500 ks, vydáno za finanční 
podpory Jihočeského kraje 
PAVLÍČKOVÁ, Kamila: Vodňanská léta Františka Heritese, 250 ks 
Autorská spolupráce na publikaci Rybářské Vodňany, připravované Městem Vodňany 
k vydání v r. 2007. 



 
Knihovna 
Služby knihovny a badatelské služby využilo 87 uživatelů a vypůjčili si 106  knihovních 
jednotek. 
Zapsáno 63 ks nových knihovních jednotek v hodnotě 10.763,80 Kč. 
Ve spolupráci s Nadací města Vodňan byl uveřejněn na webových stránkách MaG Vodňany 
Fond Nadace města Vodňan – soubor studentských soutěžních prácí uložených v knihovně 
MaG Vodňany, kde je k dispozici zájemcům z řad badatelů. Soubor bude každoročně 
aktualizován. Zároveň byly zpracovány informace o Nadaci města Vodňan a její činnosti 
pro zveřejnění na oficiální stránce Města Vodňany www.vodnany.eu. 
 
Infocentrum 
Průběžně aktualizována a budována firemní databáze a kalendář akcí ve městě a okolí. 
výstavy: 
leden – březen Vodňanské hrátky pro malé a velké (PS Kampanus, TOM Modrá šipka, 

Skauti Vodňany, DDM Vodňany, ZŠ 5. května) 
duben – červen Mokré fotky (studenti SRŠ Vodňany) & Mokré obrázky (předškoláci) 

MŠ Smetanova Vodňany) 
červenec – září Vesnice na kopci – Pražák (kurátor Mgr. Zdeněk Brom) 
říjen – prosinec Meditativní zahrada P. Marie na Lomci 

architektonické řešení a vlastní realizace projektu k podpoře šetrné 
turistiky (Mgr. Klára Kavanová Mušková, Ing. Marek Pěchouček, 
P. ThLic. Patrik Maturkanič, Kongregace Šedých sester III. řádu 
sv. Františka  na Lomci) 

zájezdy: 
ve spolupráci s CK Floria 
29. dubna Jihlava – Žirovnice 
20. května Průhonice – Praha 
2. září Šumava 
 
práce s veřejností: 
ve spolupráci s dětskými organizacemi: PS Kampanus, TOM Modrá Šipka, Junák Vodňany, 
TOM Kotvice, Základní škola 5. května Vodňany, DDM Vodňany 
1. května, Pochod s kaprem Jakubem – účast 104 dětí, 75 dospělých 
22. října, Toulky se zlatým podzimem – účast 82 dětí, 51 dospělých 
dvouletý projekt pro volný čas dětí a rodičů Vodňanské hrátky pro malé a velké 2005-2006 
Stanici veřejného internetu IKT centra Gymnázia Vodňany v prostorách infocentra využilo 
132 uživatelů - internetového spojení po dobu 3.360 min, tj. 56 hodin. 
Celkem navštívilo infocentrum 4.442 osob 
 
Webová stránka 
Během r. 2006 byla webová stránka průběžně aktualizována dle programu akcí a bylo 
zaznamenáno 12.686 návštěvníků, z toho 8.871 unikátních návštěvníků. 
 
Hospodaření 
Náklady 
spotřeba materiálu   111.915,70 
spotřeba energie   57.392,00 
spotřeba ost. nesklad. dodávek 155.954,00 
prodané zboží    55.212,11 



opravy a udržování   172.133,90 
cestovné    20.455,00 
náklady na reprezentaci  10.389,50 
ostatní služby    502.835,25 
mzdové náklady   1,116.673,00 
zákonné sociální pojištění  397.976,00 
ostatní sociální pojištění  4.407,00 
zákonné sociální náklady  15.423,00 
daň silniční    2.000,-- 
jiné ost. náklady   42.345,50 
odpisy dl. nehm. a hmot. majetku 29.540,-- 
celkem náklady   2,697.651,96 
 
Výnosy 
tržby z prodeje služeb   60.655,-- 
tržby za prodané zboží  107.633,-- 
úroky     2.922,-- 
tržby z prodeje dl. nemh.a hm. maj. 200,-- 
provozní dotace   2,658.000,-- 
celkem výnosy   2,829.410,10 
zisk     131.758,14 
 
 
Ve Vodňanech 2007-05-14 
 
 
 
 
 

Jitka Velková 
ředitelka MaG 
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