
Městské muzeum a galerie Vodňany 

Výroční zpráva 2008 
 
Městské muzeum a galerie Vodňany se Společností Jana Zrzavého v Krucemburku 
uspořádalo výstavu Ilustrační tvorba Jana Zrzavého, významného českého malíře, který 
po určitý čas žil ve Vodňanech. Podílelo se na přípravě a realizaci prázdninové malířské školy 
výtvarníka Colina Rose pro jeho žáky z Velké Británie. V bývalé synagoze – muzeu byl 
nainstalován největší sbírkový exponát – oltářní obraz P. Maria Montserratská po dvouletém 
období restaurování. V prostorách městské galerie byl slavnostně zahájen nový školní rok 
Gymnázia Vodňany. V závěru roku navštívil MaG Vodňany pomocný – světící biskup 
Českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád. 
 
Péče o sbírku 
Přírůstky 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 3. 12. 2008, posoudil a schválil 
bezúplatné nabývání věcí movitých do sbírky č. 1/08 – 30/08, 33/08 – 47/08, 49/08 – 51/08, 
56/08. Dále posoudil a schválil rozhodnutí ředitelky muzea o úplatném nabytí věcí movitých 
pro sbírku způsobem zvaným „per rollam“ č. 31 – 32/08 (korespondence J. Zrzavého), č. 
48/08 (J. Krejsa – Helfenburk, dřevořez), č. 52/08 (kalendář Strakonicko), č. 53/08 – 55/08 
(ak. mal. Marie Michaela Šechtlová – Jižní Čechy I. – III., grafické listy), č. 57/08 (špajzka). 
Cenným přírůstkem v roce 2008 je olejomalba R. Béma - V. Hlavy Zátiší s jablky, kterou pro 
galerii zakoupila Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové. Impuls k získání 
sbírkových předmětů jako psací stroj Ladislava Stehlíka, karikatura tohoto spisovatele, dva 
korespondenční lístky od Jana Zrzavého či grafické listy ak. mal. Marie Michaely Šechtlové 
vzešel z výstavní činnosti t. r. Poděkování patří všem dárcům. 
 
Restaurování sbírky 
 
Ak. mal. Jana Záhořová restaurovala:  
soubor čtyřech barokních sklomaleb (i. č. 6.366 – 6.369)   50.000,-- Kč 
(podpora Jihočeského kraje) 
Ak. mal. Klára Šafářová restaurovala obraz: 
A. Waldhauser, Z Horšovotýnského parku (i. č. 5)    11.000,-- Kč 
Truhlářství – p. Říha, Holušice restauroval: 
příborník J. Zeyera (i. č. 128, Z – 65) – doplatek    7.040,-- Kč 
třízásuvkovou komodu s intarsií (H 5.298)     14.220,-- Kč 
sekretář J. Zeyera (i. č. 142, Z – 992) – záloha    15.000,-- Kč 
(podpora Jihočeského kraje) 
Truhlářství – p. Říha, Holušice konzervoval: 
rybářská lejta         2.500,-- Kč 
Truhlářství – p. Bísek, Pražák konzervoval: 
dřevěnou špajzku (přír. č. 56/08)      3.000,-- Kč 
pí Irena Hájková, konzervátorka textilu, vyčistila: 
sokolský kroj (i. č. 12.201)       500,-- Kč 
 
Restaurování a konzervování celkem      103.260,-- Kč 
 
Ochrana sbírky 
p. Petr Totín – knihařství:        
obaly na staré tisky        10.000,-- Kč 



Ochrana sbírky celkem       10.000,-- Kč 
 
Revize sbírky 
Revize probíhala v rámci celoročního provozu instituce. Byl prověřován fyzický stav 
předmětů a následně informace o předmětech zaneseny do databáze programu Demus. Průběh 
revize ovlivnily personální změny. Pokračovalo se v revizi numizmatické sbírky, revidovala 
se sbírka archeologická a přírodních věd. 
 
Výstavy 
Městská galerie 
16. března – 20. dubna Taras Kuščynskyj – fotografie (Praha) 
26. dubna – 8. června  Josef Milota – obrazy (Protivín) 
15. června – 31. srpna Ilustrační tvorba Jana Zrzavého, Knihovna NM Praha & 

Společnost J. Zrzavého Krucemburk 
8. července – 8. září  „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“ 
7. září – 12. října František PON – obrazy, ilustrace (Poněšice), společná tvorba 

Jitky Baliharové a Oldřicha Přibíka 
19. října – 23. listopadu Marie Michaela Šechtlová – grafika (Tábor) 
30. listopadu – 31. prosince Klub vodňanských výtvarníků 
 
celkem  2.892  návštěvníků navštívilo 7 aktuálních výstav a stálou expozici 
 
Městské muzeum 
30. dubna – 29. června Napříč Venezuelou – výprava zoologů ze společnosti 

ZOOGEOS 
6. července – 17. srpna Zrcadlení, výtvarníci Klostermannovy Šumavy (Prachatice – 

Vimperk) 
24. srpna – 28. září Vodňansko zamyšlené - kresby Ladislava Stehlíka, 

při příležitosti 100. výročí narození spisovatele a malíře 
 
celkem  873  návštěvníků navštívilo 3 aktuální výstavy a stálou expozici 
 
Přednášky, semináře a koncerty 
10. ledna  Napříč Venezuelou – expedice ZOOGEOS I., RNDr. Karel Pecl, zoolog – 

Prácheňské muzeum Písek 
24. ledna  ve spolupráci s cestovní agenturou Ocean! 

Národní parky západu USA, Miloslav Martan, cestovatel z Prachatic 
7. února Napříč Venezuelou – expedice ZOOGEOS II., RNDr. Karel Pecl, zoolog – 

Prácheňské muzeum Písek 
19. února P. A. J. V. Vokoun, PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D. – pro Gymnázium Vodňany 
19. února Z Čech až na konec světa aneb Svatojakubskou cestou na mys Finisterre na 

kole, František Šesták, cestovatel z Blatné 
28. února  ve spolupráci s cestovní agenturou Ocean! 

Západní pobřeží Turecka – antické toulky Malou Asii, Miloslav Martan, 
cestovatel z Prachatic 

6. března Zlato na Prácheňsku a na Vodňansku, Jiří Fröhlich, archeolog – Prácheňské 
muzeum Písek, s autogramiádou stejnojmenné knihy 

18. března Podkarpatská Rus, Vladislav Hošek, fotograf ze Čkyně 
3. dubna Barevný Ekvádor, Helena Sosnová, starostka Cehnic 



9. dubna XII. Zeyerovy Vodňany – předání literární ceny Zeyerův hrnek, ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Vodňany 

16. června  Ilustrační tvorba Jana Zrzavého – PaedDr. Jitka Měřinská, Společnost Jana 
Zrzavého v Krucemburku – pro Gymnázium Vodňany – pro dvě skupiny 

13. listopadu Babka Ťapka na Novém Zélandu – Jarmila Nyklová, autorka stejnojmenné 
knihy 

 
ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
14. února  Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph. D.: Postižené dítě – náš úkol, náš úděl 
13. března Doc. ThDr. Jiří Kašný, Th. D. :  Problémy současné rodiny 
23. října Mgr. Michala Čermáková, ředitelka Charity Č. Budějovice: Adopce na dálku – 

o dětech z Indie a Běloruska 
11. prosince P. ThDr. Prokop Patrik Maturkanič, Ph. D., CFSsS: Nová evangelizace 

v Čechách, neboli pastorace v jižních Čechách, přednáška spojená s prezentací 
nové knihy hosta a autogramiádou 

 
Koncerty 
6. června 4. malá muzejní noc 
8. srpna Koncert Alana Haydocka z Velké Británie (klarinet) 
9. října  Koncert Štěpánky Suchanové (akordeon, klavír) 
16. listopadu Vážení pozůstalí – divadelní sdružení POD NAD UPROSTŘED 
3. prosince Adventní koncert – hudební soubor CINK SPgŠ Prachatice 
 
celkem 1.069 osob navštívilo16 přednášek a 5 koncertů 
 
Publikační činnost 
publikace 
Antonín Jan Václav Vokoun (1691 – 1757) a církevní správa jeho doby v Čechách : sborník 
příspěvků z odborného semináře, konaného dne 11. září 2007 v Městské galerii 
ve Vodňanech. 
náklad 250 ks 
Holečková-Dolanská, Jelena. O Josefu Holečkovi, mém tatínkovi : výbor ze vzpomínek. 
náklad 250 ks 
propagační materiál 
Děkanský kostel Narození P. Marie ve Vodňanech ve třech jazykových mutacích Aj/Čj/ Nj – 
vydáno za podpory Jihočeského kraje 
Putovaná za vodňanskými rybníky – vydáno za podpory Jaderné elektrárny Temelín 
Městské muzeum a galerie Vodňany ve dvou jazykových mutacích Aj/Čj 
spolupráce na vydání 
John, Ctirad. Tatínkovy Vodňany. 
 
Knihovna 
Služby knihovny a poradny pro badatele využilo  50 uživatelů, z toho 16 badatelů, a vypůjčili 
si  59 knihovních jednotek. Bylo zodpovězeno 16 odborných dotazů, z toho 3 ze zahraničí. 
Zapsáno 64  ks nových knihovních jednotek v hodnotě  9.260,-- Kč. 
 
Infocentrum 
Průběžně aktualizována a budována firemní databáze a kalendář akcí ve městě a okolí 
výstavy: 



leden – březen Hledání a Objevy (fotografické akce), žáci ZUŠ Strakonice ze třídy 
Věry Bělochové 

duben – červen Vodňanský posel jara aneb Putovní za čápem na vodňanské radnici 
a Kratochvíli, žáci družiny ve Výstavní ul. ZŠ Bavorovská ze třídy 
Jarmily Chánové 

červenec – září Jihočeská lidová architektura, fotografické putování Petra Luniaczka 
říjen – prosinec 90 let organizace včelařů na Vodňansku, ve spolupráci s MO ČSV 

Vodňany  
 
zájezdy: 
ve spolupráci s CK Floria 
18. května Jaroměřice na Rokytnou, Dačice, Slavonice 
14. června Krušné Hory 
20. září Šumava 
28. října Praha 
 
práce s veřejností: 
ve spolupráci s dětskými organizacemi: PS Kampanus, TOM Modrá Šipka, Junák Vodňany,  
Základní škola 5. května Vodňany v rámci projektu Vodňanské hrátky pro malé a velké 
1. května  Pochod s kaprem Jakubem – účast 72 dětí a 60 dospělých 
20. září  Noční výsadek – povinná kontrola pro účastníky – 42 dětí a dospělých 
25. října  Pochod zlatem podzimu – účast 87 dětí a 53 dospělých 
 
Celkem se akcí pro děti a jejich rodiče zúčastnilo 314 osob 
 
průvodcovská služba v děkanském chrámu Narození Panny Marie ve Vodňanech 
Na základě vzájemné dohody mezi Římskokatolickou farností 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 227 osob. 
 
Stanici veřejného internetu IKT centra Gymnázia Vodňany v prostorách infocentra využilo  
80 uživatelů – internetového spojení po dobu  2.669 min, tj.  44 hodin a 29 min. 
 
Celkem navštívilo infocentrum 4.550 osob. 
 
Webová stránka 
Během r. 2008 byla webová stránka www.vodnany.net průběžně aktualizována dle programu 
akcí a bylo zaznamenáno 20.500 návštěvníků. 
 
Hospodaření (v tis. Kč) 

Náklady 
spotřeba materiálu            130 
spotřeba energie              51 
spotřeba ost. nesklad. dodávek          163 
prodané zboží             116 
opravy a udržování            110  
cestovné               28 
náklady na reprezentaci               8 

http://www.vodnany.net/


ostatní služby             557 
mzdové náklady                    1 350 
zákonné sociální pojištění                      460  
ostatní sociální pojištění               4 
zákonné sociální náklady (FKSP)                25   
daň silniční                1 
smluvní pokuty a úroky               - 
jiné ost. náklady             16 
odpisy dl. nehm. a hmot. majetku             9 
 
celkem náklady        3 028 
 

Výnosy 
tržby z prodeje služeb              83 
tržby za prodané zboží           133 
úroky                 10 
zúčtování fondů                 - 
jiné provozní výnosy                                       3 
provozní dotace         2 907 
 
celkem výnosy          3 136 
 
výsledek hospodaření po zdanění           108 
 
Vodňany 2009-04-30 
 
 
 

Jitka Velková 
ředitelka MaG 
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