
Městské muzeum a galerie Vodňany 

Výroční zpráva 2009 
 
V první polovině roku se Městské muzeum a galerie Vodňany prezentovalo obrazem ze své 
sbírky „Stětí sv. Jana Křtitele“ od Josefa Jakšího na výtvarných výstavách v Bruselu, které 
probíhaly při příležitosti předsednictví České republiky v EU. V druhé polovině roku byly 
připomenuty významné vodňanské události – konala se výstava k 40. výročí znovuotevření 
vodňanské galerie a výstava ke 140. výročí založení TJ Sokola ve Vodňanech. V prostorách 
galerie proběhla část programu slavnostního otevření Fakulty rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Program podpory muzeí zřizovaných obcemi 
Jihočeského kraje umožnil vydat nový katalog muzea Paměť sbírky, zrekonstruovat depozitář 
textilu, archeologie a přírodních věd, zrealizovat nové osvětlení ve výstavních sálech galerie 
a zrestaurovat cenný sekretář z pozůstalosti spisovatele Julia Zeyera. 
 
Péče o sbírku 
Přírůstky 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 11. 11. 2009, posoudil a schválil  
bezúplatné nabývání věcí movitých do sbírky č. 1 – 17/09 a 19/09 – 43/09 a koupi č. 18/09 
souboru fotografií z maturitních plesů ve Vodňanech. Akvizí roku se bezesporu staly obrazy 
Podvečer a Po západu slunce A. Waldhausera, vodňanského rodáka. Oba obrazy zakoupila 
pro sbírku MaG Vodňany Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové. Poděkování 
patří všem dárcům. 
 
Restaurování sbírky 
Truhlářství – J. Říha, Holušice restauroval: 
Sekretář J. Zeyera (i. č. 142, Z-992) – doplatek    35 160,-- Kč 
(grant JčK) 
Skleník 30. léta 20. st. (i. č. 12723)      19 145,-- Kč 
(grant JčK) 
Kateřina Pittlová, Praha zrestaurovala: 
Prapor Sokol Vodňany 1869 (i. č. 18511) – záloha    34 000,-- Kč 
(grant JčK) 
 
Restaurování a konzervování celkem      88 305,-- Kč 
 
Ochrana sbírky 
Osvětlení 4 výstavních sálů městské galerie (grant JčK)   149 900,-- Kč 
Rekonstrukce depozitáře textilu, archeologie a přírodních věd  
(grant JčK)           57 200,40 Kč 
p. Petr Totín – knihařství:        
obaly na staré tisky        10 000,-- Kč 
 
Ochrana sbírky celkem       217 100,40 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 opět personální změny. Pokračovalo se v revizi numizmatické sbírky a byla 
zahájena revize sbírky textilu. 
 



Výstavy 
Městská galerie 
5. dubna – 31. května Jan Rapin – obrazy (Roztoky u Prahy) 
26. dubna – 7. června Zdeněk Punda – obrazy (Vodňany) 
7. června – 30. srpna  Paměť umění – sbírka dr. B. Žahoura 
6. září – 4. října  140. výročí Sokola vodňanského 

& Vodňanské portréty –  Karel Burda, Lukáš Ptáček – 
fotografie (Vodňany) 

11. října – 22. listopadu Teodor Buzu – obrazy (Tábor) 
Vlastimil Slabý – fotografie (Soběslav) 

28. listopadu – 31. prosince Klub vodňanských výtvarníků 
 
 
celkem    3 846 návštěvníků navštívilo  7 aktuálních výstav a stálou expozici 
 
Městské muzeum 
15. května – 28. června Zlaté Hory – partnerské město Vodňan 
5. července – 16. srpna Můj prostor – Josef Gažík – obrazy (Vodňany) 
23. srpna – 28. září  Pidižvíci – David Jan Žák – obrazy (Č. Budějovice) 
 
celkem  859  návštěvníků navštívilo  3 aktuální výstavy a stálou expozici 
 
Přednášky, semináře a koncerty 
8. ledna  ve spolupráci s cestovní agenturou Ocean! Albánie – zapomenutý kout Evropy 

–  Miloslav Martan, cestovatel z Prachatic 
22. ledna Vlakem na Bajkal a stopem po Mongolsku aneb Pod žhavým sluncem 

až po jeho úplné zatmění –  Pavel Janšta, cestovatel z Vodňan 
5. února Na kole napříč Amerikou po ROUTE 66 aneb Na kole z Los Angeles 

do Chicaga –  František Šesták, cykloturista a cestovatel ze Sedlice, autor 
knihy Z Čech až na konec světa 

17. února Východní Afrika – africké národní parky – výstup na Kilimandžáro - Pavel 
Hruška, cestovatel z Vodňan 

26. února Z Norska do Finska a zpět –  Milena Sobolová & Pavel Hanžl, obdivovatelé 
Severní Evropy z Bavorova 

5. března Ze Siamu do Indočíny –  Petr Procházka, cestovatel z Písku 
26. března Romantická Šumava –  Vladislav Hošek, fotograf a cestovatel ze Čkyně 
2. dubna přednáška s prezentací sborníku Antonín Jan Václav Vokoun (1691 – 1757) 

a církevní správa jeho doby v Čechách –  PhDr. Pavla Stuchlá, Ph. D., odborná 
pracovnice MaG Vodňany 

29. dubna XIII. ročník setkání Zeyerovy Vodňany – autorské čtení, udělení literární ceny 
Zeyerův hrnek – s Městskou knihovnou Vodňany 

13. října Záhady strážce duší – PhDr. Arnošt Vašíček 
14. října  pro školy Záhady strážce duší – PhDr. Arnošt Vašíček 
12. listopadu Křepické zlato ve světle nových výzkumů – Petr Doležal, Mgr. Zdeněk Brom 
 
ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
15. ledna  Ovečka o. p. s. – při příležitosti výstavy ve vodňanském infocentru 
17. března  přednáška s diskusí Je ještě možné vychovávat dospívajícího? – Manželé 

Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu při českobudějovickém biskupství 
22. října Nový vodňanský farář – motorkář – P. Jiří Čepl 



 
Koncerty 
5. června V. malá muzejní noc – ženské trio POD.NAD.UPROSTŘED & hudební soubor 

Příšeří 
27. srpna Pohyblivé světy Ivany Plaché, hlasové čarodějky 
2. října Lenka Ebelová & JALT, voice band z Prachatic – derniéra výstavy 
3. prosince Adventní koncert – Dyškanti Č. Budějovice 
 
celkem  1 174 osob navštívilo  15 přednášek a 4 koncerty 
 
Publikační činnost 
publikace 
Velková, Jitka, Pamět sbírky. (grant JčK) 
náklad 300 ks 
Berka, Rudolf, Vodňanské fotoateliéry : nahlédnutí do jejich historie. 
náklad 300 ks 
propagační materiál 
Okolo Vodňan na kole (grant JčK – vydavatel Město Vodňany) – jazykové mutace Aj, Čj, Nj 
spolupráce na vydání 
Berka, Rudolf, 140 let vodňanského Sokola, Vodňany 2009. 
 
Knihovna 
Služby knihovny a badatelské služby využilo 44 uživatelů, z toho 13 badatelů, a vypůjčili si 
98 knihovních jednotek. Bylo zodpovězeno 34 odborných dotazů, z toho 2 ze zahraničí. 
Zapsáno 80  ks nových knihovních jednotek v hodnotě  10 821,-- Kč. 
 
Infocentrum 
Člen A.T.I.C. České republiky. Průběžně aktualizována a budována firemní databáze 
a kalendář akcí ve městě a okolí. Akce a dění ve městě bylo prezentováno v databázích 
a tiskovinách Jihočeské centrály cestovního ruchu v Č. Budějovice. 
Infocentrum za grantové podpory Jihočeského kraje bylo vybaveno notebookem, 
multifunkčním zařízením – kopírka, tiskárna, skener, PC a monitorem v hodnotě 62 999,-- 
Kč.  
 
výstavy: 
leden – březen Nebýt na světě zbytečný – Jiří Šedivý – obrazy (Kadaň) ve spolupráci 

s o. s. Ovečka Č. Budějovice 
duben – červen Tvořivé Chelčice – Mája o. s. (garant Mgr. Klára Mušková Kavanová) 
červenec – září Výletníci 1907 – 1934 : fotografie František Beneše 
říjen – prosinec Vodňany na pohlednicích a nálepkách – sbírka Jaroslava Šikla 

(Vodňany)  
 
zájezdy: 
ve spolupráci s CK Floria 
18. dubna Žleby 
14. června Bítov 
26. září Šumava 
 
 
 



práce s veřejností: 
ve spolupráci s dětskými organizacemi: PS Kampanus, TOM Modrá Šipka, Základní škola 5. 
května Vodňany a ČČK Vodňany v rámci projektu Vodňanské hrátky pro malé a velké 
1. května  Pochod s kaprem Jakubem – účast 107 dětí a 80 dospělých 
26. září  Noční výsadek – povinná kontrola pro účastníky – 54 dětí a 26 dospělých 
17. října  Pochod zlatem podzimu – účast 27 dětí a 10 dospělých 
 
Celkem se akcí pro děti a jejich rodiče zúčastnilo 304 osob 
 
průvodcovská služba v děkanském chrámu Narození Panny Marie ve Vodňanech 
Na základě vzájemné dohody s 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 446 osob. 
 
Stanici veřejného internetu IKT centra Gymnázia Vodňany v prostorách infocentra využilo  
114  uživatelů – internetového spojení po dobu  3533 min, tj.  58  hodin a  53  min. 
 
Celkem navštívilo infocentrum  5 004 osob. 
 
Webová stránka 
Během r. 2009 byla webová stránka www.vodnany.net průběžně aktualizována dle programu 
akcí a bylo zaznamenáno 22 926 návštěvníků. 
 
Hospodaření (v tis. Kč) 

Náklady 
spotřeba materiálu                 117 
spotřeba energie                   57 
spotřeba ost. nesklad. dodávek               163 
prodané zboží                    77 
opravy a udržování                 471 
cestovné                    26  
náklady na reprezentaci                    8 
ostatní služby                  697 
mzdové náklady                          1395   
zákonné sociální pojištění                           436 
ostatní sociální pojištění                    8    
zákonné sociální náklady (FKSP)                     26  
daň silniční                     4 
smluvní pokuty a úroky                   0 
jiné ost. náklady                  29 
odpisy dl. nehm. a hmot. majetku                  8 
 
celkem náklady             3522 
 

Výnosy 
tržby z prodeje služeb                  72       
tržby za prodané zboží               137 

http://www.vodnany.net/


úroky                      6 
zúčtování fondů                155    
jiné provozní výnosy                                        10   
provozní dotace              3209 
 
celkem výnosy              3589 
 
výsledek hospodaření po zdanění                67 
 
    
 
Vodňany 2010-05-12 
 
 
 

Jitka Velková 
ředitelka MaG 
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