Městské muzeum a galerie Vodňany

Výroční zpráva 2015
Městské muzeum a galerie Vodňany připomnělo dva významné vodňanské rodáky. Ve
spolupráci s Náprstkovým muzeem NM Praha připravilo výstavu fotografií a knih
z pozůstalosti cestovatele a spisovatele A. V. Nováka (120. výročí narození). Za velké podpory
soukromých sběratelů vystavilo rozsáhlý soubor děl malíře Antonína Waldhausera (180. výročí
narození). K výstavě byl vydán obsáhlý katalog. Za mimořádný počin za finanční podpory
zřizovatele Města Vodňany lze považovat vydání historicky první fotografické knihy o našem
městě „Vodňany, město uprostřed jižních Čech“, do které přispěli svým dílem čtyři vodňanští
fotografové. Ve spolupráci s Českým centrem fotografie se konala výstava z tvorby fotografa
Františka Dostála, nestora černobílé fotografie u nás. Realizována byla expozice „Vodňanské
hradby – Dobytí města Janem Žižkou z Trocnova“ v prostorách městské bašty.
Péče o sbírky
Přírůstky
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 7. prosince 2015, aby posoudil a schválil
bezúplatné nabývání věcí movitých do sbírky přír. č. 1/15, 4 – 146/15, 148 – 195/15, 198 –
218/15, 220 – 228/15 a koupi č. 2 – 3/15 preparáty, č. 196/15 a 197/15 výtvarná díla, č. 197/15
pohlednice. Hodnotným přírůstkem jsou dva obrazy Rudolfa Škudly, které byly zakoupeny
způsobem zvaným per rollam. Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové pro sbírku
MaG Vodňany zakoupila obraz Václava Štětky Kytice jiřin. Poděkování však patří všem
dárcům.
Restaurování sbírky
Soubor 10 závěsných obrazů
Jana Záhořová, ak. mal. restaurátorka
Konzervace dřevěného soustruhu
Josef Říha, restaurátor nábytku
Konzervace dubové skříně
Josef Říha, restaurátor nábytku
Restaurování a konzervování celkem

85 800,-- Kč (z toho GP JčK 30 000,-- Kč)
8 172,-- Kč
12 670,-- Kč
106 642,-- Kč (z toho GP JčK 30 000,-- Kč)

Revize sbírek
Revize probíhala v rámci celoročního provozu instituce. Byl prověřován fyzický stav předmětů
a informace o předmětech byly následně zaneseny do databáze programu Demus včetně
fotografie sbírkového předmětu. Byla dokončena revize numizmatické sbírky – „chelčický
poklad“. Rovněž tak se pokračovalo v revizi dokumentů z archivu muzea a depozitáře
uměleckého průmyslu.
Výstavy
Městská galerie
8. ledna – 20. března Setkání v divočině Petr Slavík, fotografie
3. března – 20. března ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice
Literární a historický odkaz Mistra Jana Husa, výstava k 600. výročí upálení J. Husa
ilustrace Zdeňka Študlarová
26. března – 31. května ve spolupráci s Náprstkovým muzeem NM Praha
Po stopách zapomenutého cestovatele A. V. Nováka, vodňanského rodáka

19. dubna – 21. června ak. mal. Milan Peterka & Ing. arch. Kateřina Mrázová
výstava obrazů k nedožitým 85. narozeninám malíře – rodáka z Chelčic
28. června – 13. září Antonín Waldhauser (1835 – 1913)
obrazy vodňanského rodáka ze soukromých sbírek
20. září – 22. listopadu Roman Sejkot, fotografie
29. listopadu – 31. prosince
Papírové betlémy ze sbírky Františka Kotěšovce
Klub vodňanských výtvarníků, 19. výstava ve vodňanské galerii
celkem 3 163 návštěvníků navštívilo 8 aktuálních výstav a stálou expozici
Městské muzeum
1. května – 28. června Pod vodou, Václav Kříž – Petr Hůla, potápěči a fotografové
5. července – 16. srpna Prácheňskou přírodou, František Zemen, fotografie
23. srpna – 30. září Štěpán Mareš & Michal Kočan, přátelská výstava výtvarníka a fotografa
celkem 872 návštěvníků navštívilo aktuální výstavy a stálou expozici
Přednášky a semináře
8. ledna Divoká příroda (pro školy), Petr Slavík
8. ledna Divoká příroda (pro veřejnost), Petr Slavík
15. ledna ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany
Afghanistán očima vojenského kaplana, P. Mgr. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek, OPraem.
22. ledna Železná opona od Baltu k Jadranu, František Šesták
5. února Sibiř – divoká příroda a její obyvatelé, Tomáš Kubeš
19. února Caminho Português a cyklistická sólo cesta po Via de la Plata, Slávka Chrpová
26. února ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany
Václav Štech (1921 – 1971), básník, filosof, aktivní křesťan a jeho život v éře
komunistické totality, Mgr. Tomáš Veber, Th. D.
5. března Omán – země sultánova, Pavel Svoboda
19. března Na střeše Afriky, Mgr. Luděk Polák
26. března ve spolupráci s Náprstkovým muzeem NM Praha
Po stopách zapomenutého cestovatele A. V. Nováka (1895 – 1979), rodáka z Vodňan
(pro školy), Jan Šejbl, DiS.
26. března ve spolupráci s Náprstkový muzeem NM Praha
Po stopách zapomenutého cestovatele A. V. Nováka (1895 – 1979), rodáka z Vodňan
(pro veřejnost), Jan Šejbl, DiS.
21. dubna Závěr 2. světové války v jižních Čechách, Mgr. Leoš Nikrmajer
4. června Nordik Walking, Ing. Iva Křížková
8. října Nordik Walking u Baltu – Nj, Ing. Iva Křížková
8. října Nordik Walking u Baltu – Čj, Ing. Iva Křížková
22. října ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany
Medical Help Ghana aneb Čeští zdravotníci v Ghaně, Pavel Zoul
11. listopadu ve spolupráci s Církví československou husitskou Vodňany
Studenti čtou dílo Jana Husa (pro školy), prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
19. listopadu Papírové betlémy, PhDr. František Kotěšovec
celkem 497 osob navštívilo 17 přednášek

Koncerty, slavnostní setkání a představení
15. dubna Zeyerovy Vodňany – autorské čtení, ve spolupráci s Městskou knihovnou
Vodňany
2. května Koncert veleben (D)
26. května Nadace města Vodňany – vyhodnocení soutěže
29. května XI. malá muzejní noc
12. června Labyrint v každém z nás, estetické pásmo Gymnázia Vodňany
24. června Slavnostní rozloučení s žáky MŠ
27. června Koncert Pavly Žílové
1. září Imatrikulace – Gymnázium Vodňany
19. září Koncert Matouškova Swing Bandu, PNUtí o. s.
3. října Koncert Rybářského sdružení Dřemliny
11. října Dny otevřených ateliérů
11. října Koncert SYMPHON
7. listopadu Koncert pro Vášu Příhodu
13. listopadu Pecha Kucha Night, Vodňany žijou o. s.
22. listopadu Autogramiáda knihy Vodňany, město uprostřed jižních Čech
3. prosince Adventní koncert – pěvecký soubor DOMINO Tábor
18. prosince Adventní setkání s Klubem vodňanských výtvarníků
20. prosince Táto, dědo, pojďme do galerie
23. prosince Skládání origami, Vodňany žijou o. s.
celkem 1123 osob navštívilo 18 koncertů, slavnostních setkání a představení
Projekty a lektorské programy
Divoká zvířata
M. Jan Hus
Záhadné Vodňany
Poznej své město
Papírové Betlémy
Celkem 397 osob navštívilo 19 vzdělávacích programů
Slavnosti a volné vstupy
18. dubna
Mezinárodní den památek
17. května
Mezinárodní den muzeí
31. května
Mezinárodní den dětí
12. – 13. září
Dny evropského dědictví
11. října
Dny otevřených ateliérů – výtvarné dílny Klubu vodňanských výtvarníků
Publikační činnost
Publikace
Velková, Jitka. Antonín Waldhauser ze soukromých sbírek : výběrový katalog k 180. výročí
malířova narození. Čj 500 ks.
Vodňany, město uprostřed jižních Čech. Čj/Aj/Nj 1000 ks.
Propagační materiál
Stuchlá, Pavla. Kostel Navštívení Panny Marie ve Skočicích Čj. 3000 ks.

Knihovna
Služby knihovny a badatelské služby využilo 57 uživatelů, z toho 17 badatelů, a vypůjčili si 48
knihovních jednotek. Bylo zodpovězeno 54 odborných dotazů, z toho 2 z nich ze zahraničí.
Zapsáno 97 ks nových knihovních jednotek v hodnotě 12650,-- Kč.
Bylo vypracováno 14 posudků žákovských a studentských prací SOČ pro Nadaci Města Vodňan
a 3 lektorské posudky příspěvků do odborných časopisů.
Infocentrum
Člen A.T.I.C. České republiky. Průběžně aktualizována a budována firemní databáze
a kalendář akcí ve městě a okolí.
Výstavy:
leden – březen
Fezové nálepky, sbírka Jaroslava Šikla z Vodňan
duben – červen
Druhá světová válka v dokumentech MaG Vodňany
červenec – září
Autostopaři.cz, fotografie Jana Cempírka
říjen - prosinec
Vodňanští baráčníci, 85. výročí založení spolku
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 349 osob.
Baštu v areálu městského opevnění SOUs Vodňany s průvodcem navštívilo celkem 57 osob.
Stanici veřejného internetu v prostorách infocentra využilo 53 uživatelů po dobu 1948 min, tj.
32 hodin a 28 min.
Celkem navštívilo infocentrum 6.018 osob.
Webová stránka
Během roku byly webové stránky www.muzeumvodnany.cz a www.infocentrumvodnany.cz
průběžně aktualizovány dle programu akcí. Nadále byla spravována webová stránka Klubu
vodňanských výtvarníků.
Bylo evidováno 12.983 (muzeum) a 38.972 (infocentrum), celkem 51.955 návštěvníků.
V průběhu roku bylo zveřejněno 776 akcí ve městě a okolí a 780 aktivních subjektů.
E-mailové pozvánky byly rozesílány 190 uživatelům, fb like muzeum podpořilo 320 uživatelů
a fb like infocentrum 380 uživatelů.

Hospodaření (v tis. Kč)
Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba ost. nesklad. dodávek
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
ostatní sociální pojištění
zákonné sociální náklady (FKSP)
daň silniční
smluvní pokuty a úroky
jiné ost. náklady
odpisy dl. nehm. a hmot. majetku

116
38
165
1 85
209
29
5
483
1 629
503
3
15
2
0
58
158

celkem náklady

3 598

Výnosy
tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboží
úroky
zúčtování fondů
jiné provozní výnosy
provozní dotace

142
221
0
55
0
3 180

celkem výnosy

3 598

výsledek hospodaření po zdanění

0
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Mgr. Jitka Velková
ředitelka MaG

