
Městské muzeum a galerie Vodňany 

Výroční zpráva 2007 
 
Městské muzeum a galerie Vodňany v r. 2007 realizovalo za významné podpory Jihočeského 
kraje II. etapu restaurování největšího sbírkového exponátu – oltářního obrazu P. Maria 
Montserratská. Obraz bude v r. 2008 vystaven v prostorách muzea. Výstavou Olga 
Hudečková – keramika, Miroslav Hudeček – sochy, Jaroslav Kříž – obrazy a vydáním nového 
katalogu obrazů Paměť umění bylo připomenuto 40. výročí založení vodňanské galerie. 
Celorepublikového semináře věnovaného barokní osobnosti P. Antonínu Vokounovi  
a církevní správě 17. a 18 století se zúčastnili zástupci několika českých univerzit. Sborník 
příspěvků vyjde v r. 2008. Zájem o programy a služby muzea a galerie s výjimkou knihovny 
vzrostl a služby infocentra vyhledalo o více než 25 % návštěvníků v porovnání s loňským 
rokem. 
 
Péče o sbírky 
Přírůstky 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 14. 5. 2007, posoudil a schválil 
rozhodnutí ředitelky muzea o úplatném nabytí věcí movitých pro sbírku zvaným „per rollam“ 
č. 79/07 obraz Vratislav Hlava, Kdoule, 55 x 43, olej na lepence, sign. 1949.  
Dále se poradní sbor pro sbírkotvornou činnost sešel dne 5. 12. 2007, posoudil a schválil 
bezúplatné nabývání věcí movitých do sbírky č. 1/07 – 95/07. Akvizicí roku se bezesporu stal 
soubor 15 obrazů ak. mal. Josefa Hošny, který mapuje celoživotní umělecké úsilí malíře, 
jihočeského rodáka. Obrazy věnoval dle výběru odborného pracovníka sám autor. Nadace 
JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové zakoupila pro sbírku MaG Vodňany obraz Václava 
Štětky, Výlov 1941. Poděkování patří všem dárcům. 
 
Restaurování sbírky 
Ak. mal. Tomáš Záhoř během roku restauroval tyto obrazy ze sbírky MaG Vodňany: 
II. etapa restaurování oltářního obrazu P. Maria Montserratská (i. č. 1178)  
(podpora Jihočeského kraje ve výši 80.000,-- Kč)    123.085,-- Kč 
Truhlářství – p. Říha, Holušice konzervoval: 
1 ks cestovní truhla 
4 ks soukolí z věžních hodin       2.880,-- Kč 
Truhlářství – p. Říha, Holušice restauroval: 
1 ks příborník Z 65 a (i. č. 128)      7.000,-- Kč 
Mgr. Olga Hudečková provedla konzervátorské práce:   4.000,-- Kč 
 
Restaurování a konzervování celkem 136.965,-- Kč 
 
Ochrana sbírky 
zakoupena vitrína pro trvalé vystavení „vodňanského zlata“  31.281,-- Kč 
provedena výměna žaluzií v depozitářích     12.770,-- Kč 
       
Ochrana sbírek celkem 54.051,-- 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. Průběh revize 
ovlivnily personální změny. Pokračovalo se v revizi numizmatické sbírky. Pokračovalo se 
také v revizi předmětů z pozůstalosti J. Zeyera uložených v pamětní síni. 



 
 
Výstavy 
Městská galerie 
18. 2. – 11. 3. Zkrocení vlasů – účesy a fotografie pro kalendář 2007, účesy – Martina 

Vavrušková & foto Karel Burda 
Dámské portréty ze sbírky MaG Vodňany 

18. 3. – 15. 4. 100 let Dvořákovy tiskárny 
Colin Rose – obrazy (Anglie) 

22. 4. – 20. 5. Marie Brožová – Obhajoba pastelky, živé kreslení na vodňanském náměstí  
ve dnech 28. 4. – 5. 5. 

27. 5. – 24. 6. Svět kolem nás, soutěžní výtvarná výstava vodňanských škol 
1. 7. – 12. 8. Karel Kupka – obrazy, 75. narozeniny autora 
1. 7. – 30. 9. In memoriam Jana Votavy, připomenutí 100. výročí úmrtí literárně nadaného 

studenta 
19. 8. – 30. 9. Olga Hudečková – keramika, Miroslav Hudeček – sochy, Jaroslav Kříž – 

obrazy, 40. výročí představení sbírky dr. B. Žahoura – pozvání výtvarníků, 
vystavujících ve Vodňanech 

8. 9. – 21. 10. Josef Bosáček – zapomenutý malíř 
7. 10. – 18. 11.Společenství přátel Dřemlin & skláři ze Železného Brodu 
25. 11.–30. 12.Klub vodňanských výtvarníků 
celkem 4.595  návštěvníků 
 
Městské muzeum 
2. 5. – 6. 5.  Myslivecké trofeje, Okresní myslivecký spolek Strakonice 
10. 5. – 1. 7. Ostrovy Sandokana – výprava zoologů na Borneo, Sumatru a Jávu 
5. 7. – 19. 8. Jitka Petrášová – obrazy, Jan Babka – knižní vazba, Tomáš Němejc – grafika 

mladí výtvarníci ze Strakonic 
26. 8. – 30. 9. Lukáš Ptáček – fotografie, fotograf z Vodňan 
celkem 1.059  návštěvníků 
 
Přednášky, semináře a koncerty 
11. ledna 30 dní pod Mont Everestem Vladislav Hošek, fotograf ze Čkyně 
18. ledna Česká křesťanská akademie Vodňany & MaG Vodňany Hospic – místo radosti 

Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, 
viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a MUDr. Anna 
Schánilcová, lékařka hospice 

25. ledna Za polární kruh a zpátky Pavel Hanžl, cestovatel z Bavorova 
8. února Írán – země pouští, mešit a Zam-Zamu aneb Přední východ z jiného úhlu 

pohledu Ing. Martin Šálek, pracovník AV ČR, fotograf ze Štětic 
22. února Egypt a Jordánsko Miloslav Martan, cestovní agentura Ocean Prachatice 
27. února Vodňanská léta Františka Heritese Mgr. Kamila Pavlíčková, autorka 

stejnojmenné knihy, a PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D., odborná pracovnice MaG 
Vodňany s archivními ukázkami pro studeny a veřejnost 

8. března U pramenů živé vody – prameny na Blatensku, Strakonicku a Vodňansku 
Ing. Miroslav Šobr, odbor životního prostředí Městského úřadu Strakonice 

22. března Ostrovy Sandokana – výpravy zoologů na Borneo, Sumatru, Jávu a do Malajsie 
RNDr. Karel Pecl, Prácheňské muzeum Písek s promítáním fotografií 

3. dubna ve spolupráci s Obcí baráčnickou Vodňany Velikonoce v muzeu pro MŠ 
a veřejnost 



11. dubna XI. Zeyerovy Vodňany spolupráce s Městskou knihovnou Vodňany 
12. srpna Koncert Ivana Boreše (kytara) 
11. září Antonín Jan Václav Vokoun (1691 – 1757) a církevní správa jeho doby 

v Čechách, odborný seminář – garant PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D., odborná 
pracovnice Městského muzea a galerie Vodňany 

11. října Koncert Štěpánky Suchanové (akordeon a klavír) 
host Václav Mašek (zpěv) 

18. října přednáška Jak přišli buddhové na Západ 
22. října Pravěkem Vodňanska projekt kulturního dědictví ve spolupráci se ZŠ 

Bavorovská a Alešova Vodňany 
29. října Pravěkem Vodňanska projekt kulturního dědictví ve spolupráci se ZŠ 

Bavorovská a Alešova Vodňany 
8. listopadu Tajuplné jižní Čechy Hynek Klimek, autor knihy Kam na víkend – Jižní Čechy  
29. listopadu  ve spolupráci s ČČK Vodňany Zubní náhrady od korunek až po zubní protézy 

MUDr. Regina Pelíšková, praktická zubní lékařka 
28. listopadu  Jihočeské vánoce pro MŠ ve spolupráci s OB Vodňany – Iva Čechová 
4. prosince  Jihočeské vánoce ve spolupráci s Obcí baráčníků Vodňany – Iva Čechová, 

Písečtí dudáci pod vedením Rudolfa Přiba 
14. prosince PODvečer NAD svařákem UPROSTŘED poezie Ženské poetické trio „POD 

NAD UPROSTŘED“ – recitátorky Lenka Ebelová, Jaroslava Masopustová a 
Hana Šimonová 

celkem 1.413 osob navštívilo přednášky a koncerty 
 
Publikační činnost 
Vodňany a Vodňansko 7, 250 ks. 
Paměť umění : výběrový katalog děl ze sbírek vodňanské městské galerie, 300 ks. 
Putování za vodňanskými mlýny, 3000 ks, za podpory ETE Temelín. 
 
Autorská spolupráce: 
Rybářské Vodňany, vydané Městem Vodňany. 
Dvořákova tiskárna : fenomén Vodňan 1. poloviny 20. století, vydané Ing. Alešem Dvořákem, 
CSc. 
Kam ve Vodňanech + mapa centra Vodňan, vydané Městem Vodňany za podpory Jč kraje. 
 
Ocenění: 
Mgr. Kamila Pavlíčková, autorka publikace Vodňanská léta Františka Heritese, vydané MaG 
Vodňany v r. 2006, obdržela literární cenu Zeyerův hrnek 2007 při příležitosti konání 
XI. Zeyerových Vodňan. 
 
Knihovna 
Služby knihovny a badatelské služby využilo 58 uživatelů a vypůjčili si 73 knihovních 
jednotek. 
Zapsáno 42 ks nových knihovních jednotek v hodnotě 12.476,80 Kč. 
 
Infocentrum 
Průběžně aktualizována a budována firemní databáze a kalendář akcí ve městě a okolí 
výstavy: 
leden – březen Neziskové organizace kolem nás, ve spolupráci se Šmidingerovou 

knihovnou Strakonice 



duben – červen Nejkrásnější pohlednice jihočeského Pohádkového království, 
ve spolupráci s Mapcentrem České Budějovice 

červenec – září Moje škola – 30. výročí otevření ZŠ Bavorovská, archiv MaG & MŠ – 
předškoláci 

říjen – prosinec Malovaná dovolená, 10. výročí CK Floria – Jan Bísek, Vodňany 
 
zájezdy: 
ve spolupráci s CK Floria 
28. dubna Kynžvart 
2. června Tisské stěny 
1. září  Šumava 
19. října Podblanický hudební festival 
 
práce s veřejností: 
ve spolupráci s dětskými organizacemi: PS Kampanus, TOM Modrá Šipka, Junák Vodňany,  
Základní škola 5. května Vodňany, DDM Vodňany v rámci projektu Vodňanské hrátky 
pro malé a velké 
1. května  Pochod s kaprem Jakubem – účast 132 dětí a 78 dospělých 
21. září  Noční výsadek – povinná kontrola pro účastníky v muzeu 
22. října  Pochod zlatem podzimu – účast 66 dětí a 31 dospělých 
 
průvodcovská služba v děkanském chrámu Narození Panny Marie ve Vodňanech 
Na základě vzájemné dohody s Římskokatolickou farnosti Vodňany a Městským muzeem 
a galerií Vodňany pracovníci MaG Vodňany konají průvodcovskou službu s odborným 
výkladem v uvedeném kostele pro objednané skupiny nad 10 osob. V průběhu roku navštívilo 
kostel celkem 322 osob. 
 
Stanici veřejného internetu IKT centra Gymnázia Vodňany v prostorách infocentra využilo 
112 uživatelů – internetového spojení po dobu 2.645  min, tj. 44 hodin a 5 min. 
 
Celkem navštívilo infocentrum 5.507 osob. 
 
Webová stránka 
Během r. 2007 byla webová stránka www.vodnany.net průběžně aktualizována dle programu 
akcí a bylo zaznamenáno 20.000  návštěvníků. 
 
Hospodaření (v tis. Kč) 

Náklady 
spotřeba materiálu   99,68 
spotřeba energie   26,07 
spotřeba ost. nesklad. dodávek 156,85 
prodané zboží    123,28 
opravy a udržování   160,78 
cestovné    22,58 
náklady na reprezentaci  10,54 
ostatní služby    574,30 
mzdové náklady   1 307,00 
zákonné sociální pojištění  452,44 
ostatní sociální pojištění  4,35 

http://www.vodnany.net/


zákonné sociální náklady  24,62 
daň silniční    2,40 
smluvní pokuty a úroky  0,08 
jiné ost. náklady   32,90 
odpisy dl. nehm. a hmot. majetku 28,28 
celkem náklady   3 026,15 

Výnosy 
tržby z prodeje služeb   105,83 
tržby za prodané zboží  137,78 
úroky     4,96 
zúčtování fondů   56,00 
provozní dotace   2 656,00 
celkem výnosy   2 960,57 
výsledek hospodaření po zdanění -65,58 
 
Vodňany 2008-05-13 
 
 
 

Jitka Velková 
ředitelka MaG 
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