
Městské muzeum a galerie Vodňany 

Výroční zpráva 2017 
Městské muzeum a galerie Vodňany uspořádalo výstavu obrazů z daru PhDr. Blahomíra Žahoura, 
zakladatele galerie, která byla v našem městě otevřena před padesáti lety. K významnému kulturnímu výročí 
se ve spolupráci s Klubem vodňanských výtvarníků konaly Dny otevřených ateliérů. Mimořádným počinem 
byla prezentace projektu historika PhDr. Josefa Nožičky „Vrátit obětem jejich tvář – Zmizelý svět 
vodňanských židů, 75 let od transportů do Terezína (1942 – 2017)“. Výstava se těšila zájmu škol 
i veřejnosti. Pro žáky a studenty vodňanských škol byla díky podpoře zřizovatele zapůjčena hojně 
navštěvovaná interaktivní výstava „Poznávej se“ IQLandia Liberec. Vodňany navštívili výtvarníci z Belgie 
a z Francie. Uspořádána byla rybářská výstava v Polsku. Nákladně restaurován byl prapor Spolku 
vojenských vysloužilců z roku 1879. Podařilo se vydat soubor Fejetůnky z Vodňan Ludmily Plachtové, 
někdejší redaktorky Vodňanských novin a Zpravodaje města Vodňany. 

Péče o sbírky 
Přírůstky 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 4. prosince 2017, aby posoudil a schválil bezúplatné 
nabývání věcí movitých do sbírky přír. č. 1 – 35/17, 37 – 78/17, 80 – 94/17 a koupi přír. č. 36/17 brožura 
O nález zlata u Vodňan, 49/17 dopis A. V. Nováka a 95/17 obraz V. Hlavy, Jihočeský dvorec Žichovice. 
Poděkování přináleží všem dárcům. 
 
Restaurování sbírky 
Prapor Spolku vojenských vysloužilců z r. 1879: 168 800,-- Kč  
Kateřina Pittlová, restaurátorka textilu, ak. mal. Lenka Helfertová 
Praporky z 20. století: 1 980,-- Kč  
Kateřina Pittlová, restaurátorka textilu 
Dřevěný soustruh z 2. pol. 19. století: 5 100,-- Kč  
Josef Říha, truhlář 
Restaurování a konzervování celkem  175 080,-- Kč 
 
Ochrana sbírek 
Realizován byl projekt Rozšíření a výměna detektorů kouře v městské galerii ve Vodňanech  
z GP JčK ve výši 15 000,-- Kč. 
 
Revize sbírek 
Revize probíhala v rámci celoročního provozu instituce. Byl prověřován fyzický stav předmětů. Informace 
byly následně zaneseny do databáze programu Demus včetně fotografie sbírkového předmětu. Pokračovalo 
se v revizi dokumentů z archivu muzea a depozitáře uměleckého průmyslu. 
 
Výstavy 
Městská galerie 
5. února – 19. března 
Poznávej se – IQLandia Liberec 
26. března  ̶  14. května 
Chodské a jiné nálady, Václav Sika  ̶  obrazy 
21. května – 6. července 
Černobílý svět, Bohuslava Maříková, Miroslav Myška, Dana Vitásková – fotografie 
9. července – 27. srpna 
Karel Kupka – obrazy, 85. nedožité narozeniny malíře ze Slaníku 
3. září – 8. října 
Karel Burda – fotografie, narozeninová výstava 
17. září – 15. října 
Ve Vodňanech, Lukáš Ptáček – Michal Kočan, fotografie 
15. října – 19. listopadu 
Půl století vodňanské galerie, Obrazy ze sbírky dr. Blahomíra Žahoura, zakladatele galerie 



26. listopadu – 29. prosince 
21. výstava Klubu vodňanských výtvarníků 
celkem 5 356 osob navštívilo 8 aktuálních výstav a stálou expozici 
 
Městské muzeum 
30. 4. – 18. 6. 
Vrátit obětem jejich tvář…, Zmizelý svět vodňanských židů, 75 let od transportů do Terezína (1942 – 
2017)  ̶  PhDr. Josef Nožička 
25. 6. – 20. 8. 
Obrázky z Francie – Jeanne Stiak, Bernard Delacote, Ing. arch. Václav Štěpán 
27. 8. – 1. 10. 
Forest  ̶  MgA. Václav Němec, fotografie 
celkem 1188 osob navštívilo 3 aktuální výstavy a stálou expozici 
 
Ostatní 
4. března – 30. dubna ve sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech 
Imaginární portréty a sny, Marie Lhotová – Milan Nakonečný 
29. června – 2. července v partnerském městě Sierakow (Polsko) 
Jak se loví rybník ve Vodňanech 
10. července – 31. srpna ve sloupové síni Městského úřadu ve Vodňanech 
Kruh se uzavřel (aneb matka s dcerou)  ̶  Katka Strnadova & Caroline Leboutte 
 
Přednášky a semináře 
5. ledna 
Šumava malovaná Jan Kavale, fotograf ze Žichovic 
26. ledna 
MOTOTRIP ASIA – velký výlet na malém skútru Jiří Hruška, motorista z Č. Budějovic 
9. února 
Freediving – volné potápění nejen v Mexiku Martin Cheníček, potápěč z Tábora 
23. února 
Kde ženy vládnou – kmeny v Mexiku, Indonésii, Himalájích, Indii Martina Karásková, spisovatelka 
a výtvarnice 
9. března 
Grónsko  ̶  zima v Kulusuku Pavel Svoboda, geograf a fotograf 
23. března 
Východní Turecko – tureckým Kurdistánem Pavel Mráz, cestovatel z Tábora 
6. dubna 
Libějovická alej ve světle kartografie Ing. Karel Stuchlík, odbor ŽP MÚ Vodňany 
20. dubna 
Muži na správné straně  ̶  letecký a pozemní personál v RAF, Dušan Vávra, autor trilogie Muži 
na správné straně 
27. dubna  
ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
Židovský tanec – modlitba pohybem Vojtech Pekárik, bratr kazatel CČSH Prachatice 
3. října a 4. října 
Labyrint záhad – PhDr. Arnošt Vašíček 
19. října 
Lidé od vody – Radka Velková, Jiří Fröhlich, Jan Měšťan 
9. listopadu 
Těžba zlata na Vodňansku – Mgr. Kateřina Mašlová 
6. listopadu 
50 let vodňanské galerie – seminář pro pracovníky muzeí 
14. a 15. listopadu 
Antropologie: praktický seminář o tom, jak číst v lidských kostech – Mgr. Marcela Horáková 
23. listopadu 



ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
Beseda s vodňanským farářem P. Josefem Prokešem 
celkem  765 osob navštívilo  16 přednášek a  1 seminář 
 
Koncerty, slavnostní setkání a představení 
31. března Jarní koncert – hudební soubor CINK při SPgŠ Prachatice 
26. dubna XXI. Zeyerovy Vodňany – autorské čtení, ve spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany 
23. května Nadace města Vodňany – slavnostní vyhlášení soutěže 
2. června XIII. Malá muzejní noc 
20. – 21. června Rozloučení s předškoláky – MŠ Vodňany 
24. června Koncert Julie Šupíkové (kytara) 
25. června Koncert Mistři v hudbě i slově – PNUtí z. s. 
4. září – Imatrikulace studentů – ZŠG Vodňany 
28. září – Autogramiáda Ludmily Plachtové – Fejetůnky z Vodňan 
11. listopadu Koncert Den Váši Příhody – Nové evropské talenty – Institut Váši Příhody z. s. 
16. listopadu Koncert Karla Kekéšiho 
7. prosince Adventní koncert Monika Vodičková a hosté 
15. prosince Vánoční besídka Klubu vodňanských výtvarníků z. s. 
17. prosince Táto, dědo, pojďme do galerie & Origami žijou – Vodňany žijou z. s. 
celkem 818 osob navštívilo 17 koncertů, slavnostních setkání a představení 
 
Projekty a lektorské programy 
Po stopách brouka Pytlíka 
Poznej své město 
Tajemné Vodňany 
Vrátit obětem jejich tvář 
Celkem  677 osob navštívilo 31 vzdělávacích programů 
 
Slavnosti a volné vstupy 
18. dubna   Mezinárodní den památek 
18. května   Mezinárodní den muzeí 
1. června  Mezinárodní den dětí 
9. – 10. září   Dny evropského dědictví 
15. října Dny otevřených ateliérů – Půl století galerie, výtvarná dílna Klubu vodňanských 

výtvarníků, divadlo a koncert 
 
Publikační činnost 
Publikace 
Plachtová, Ludmila. Fejetůnky z Vodňan – 300 ks 
Hravé Vodňany : Průvodce pro aktivní odpočinek – 5 000 ks (30 000,-- Kč GP JčK) 
 
Knihovna 
Služby knihovny a badatelské služby využilo 36 uživatelů, z toho 14 badatelů, a vypůjčili si 96 knihovních 
jednotek.  
Bylo zodpovězeno 109 odborných dotazů, z toho 2 z nich ze zahraničí. Na vyžádání byl vypracován 
1 lektorský posudek publikace a 1 lektorský posudek příspěvku do vědeckého časopisu. 
Zapsáno76 ks nových knihovních jednotek v hodnotě 12 057,-- Kč. 
 
Infocentrum 
Člen A.T.I.C. České republiky. Průběžně aktualizována a budována firemní databáze a kalendář akcí 
ve městě a okolí. 
 
Výstavy: 
leden – březen 
Poutník J. A. Komenský  ̶   



 
práce žáků Mgr. Věry Bělochové, ZUŠ Strakonice 
duben – červen 
Známá i neznámá zvířata na Vodňansku – Libor Šejna, Záchranná stanice Makov & Miloslav Vaněček, 
MS Blyštice 
červenec – září 
Malovaný textil – Alena Králíčková, členka Klubu vodňanských výtvarníků 
říjen – prosinec 
Pošta ve Vodňanech  ̶  80 let otevření „nové“ budovy 
 
Práce s veřejností: 
zajištění propagace celoročního projektu Vodňanské hrátky pro malé a velké ve školách, 
ve spolupráci s Klubem Pavučina. 
Celkem se uskutečnily 4 akce pro děti a jejich rodiče. 
 
Průvodcovská služba 
Na základě vzájemné dohody s Římskokatolickou farností Vodňany a Městským muzeem a galerií Vodňany 
pracovníci MaG Vodňany konají průvodcovskou službu s odborným výkladem v kostele Narození Panny 
Marie ve Vodňanech pro objednané skupiny nad 10 osob.  
V průběhu roku navštívilo kostel celkem 124 osob. 
Baštu v areálu městského opevnění SOUs Vodňany s průvodcem navštívilo celkem 140 osob. 
 
Stanici veřejného internetu v prostorách infocentra využilo 28 uživatelů po dobu 573 min, tj. 9 hodin 
a 33 min. 
 
Celkem navštívilo infocentrum 6 403 osob. 
 
Webová stránka 
Během roku byly webové stránky www.muzeumvodnany.cz a www.infocentrumvodnany.cz průběžně 
aktualizovány dle programu akcí. Webová stránka muzea www.muzeumvodnany.cz byla modernizována 
za GP JčK ve výši 10 000,-- Kč. Nadále byla spravována webová stránka Klubu vodňanských výtvarníků. 
Bylo evidováno 11 964 (muzeum) a 39 902 (infocentrum), celkem 51 866 návštěvníků. 
 
V průběhu roku bylo zveřejněno 811 aktivních subjektů. 
E-mailové pozvánky byly rozesílány 222 uživatelům, fb like muzeum podpořilo 464 uživatelů a fb like 
infocentrum 571 uživatelů. 
 
Hospodaření (v tis. Kč) 
Náklady 
spotřeba materiálu                                                121 
spotřeba energie                                                        37  
spotřeba ost. nesklad. dodávek                           167 
prodané zboží                                                           112 
opravy a udržování                                                  122 
cestovné                                                                     22 
náklady na reprezentaci                                            11 
ostatní služby                                                           569 
mzdové náklady                                                     1 899 
zákonné sociální pojištění                                        592   
ostatní sociální pojištění                                            5 
zákonné sociální náklady (FKSP)                            35               
daň silniční                                                                2 
smluvní pokuty a úroky                                            0 
jiné ost. náklady                                                         23 
odpisy dl. nehm. a hmot. majetku                             8 

http://www.muzeumvodnany.cz/
http://www.infocentrumvodnany.cz/


 
Celkem náklady                                            3 725 

Výnosy 
tržby z prodeje služeb                                               121   
tržby za prodané zboží                                              227 
úroky                                                                         0   
zúčtování fondů                                                        0 
jiné provozní výnosy                                                19 
provozní dotace                                                      
 
3 565  
 
Celkem výnosy                                               3 932  
  
výsledek hospodaření po zdanění                          207 
  
 
 
Vodňany 2018-03-21 
 
 
 

Mgr. Jitka Velková 
     ředitelka MaG 
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