Městské muzeum a galerie Vodňany

Výroční zpráva 2016
Městské muzeum a galerie Vodňany ve spolupráci s umělcovy rodinou upořádalo výstavu
dosud opomíjeného všestranného výtvarníka Václava Junka (1913 – 1976), ilustrátora
oceňovaného českobudějovického nakladatelství Růže. K výstavě byl za grantové podpory
Jihočeského kraje vydán katalog. Nerozsáhlá výstava představila cenné archeologické nálezy,
darované do sbírky. Vystaveny také byly kopie rodinných dokladů k osobnosti houslisty Váši
Příhody (1900 – 1960), poskytnutých ze zahraničí. Na společné výstavě bývalých
a současných členů Fotoklubu bylo připomenuto čtyřicet let činnosti významného
vodňanského spolku. Klub vodňanských výtvarníků již podvacáté vystavoval v prostorách
MaG Vodňany. Ve spolupráci s výtvarníky se realizoval první vodňanský nástěnný kalendář.
Byl vydán sborník odborných příspěvků Vodňany a Vodňansko 10.
Péče o sbírky
Přírůstky
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 12. prosince 2016, aby posoudil a schválil
bezúplatné nabývání věcí movitých do sbírky přír. č. 232 – 233/15, 1 – 36/16, 38/16, 41 –
47/16 a koupi přír. č. 234/15 dřevoryt, 37/16, 39 – 40/16 obrazy, 48 – 49/16 fotografie.
Poradní sbor doporučil zakoupení akvarelu Antonína Waldhausera Zimní krajina per rollam.
Poděkování přináleží všem dárcům.
Restaurování sbírky
Konzervace 104 ks souboru kovových nálezů
Vyšší odborná škola Písek
Soubor 14 ks čepců a kokrhelů
Kateřina Pittlová, restaurátorka textilu
Závěsný obraz z kapličky P. Marie
Jana Záhořová, ak. mal. restaurátorka
Restaurování a konzervování celkem

9 000,-- Kč
113 200,-- Kč (z toho GP JčK 65 000,-- Kč)
12 780,-- Kč

134 980,-- Kč (z toho GP JčK 65 000,-- Kč)

Ochrana sbírek
Realizován kamerový systém ochrany v pamětních síních spisovatelů ve stálé expozici galerie
za GP JčK ve výši 30 000,-- 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
2. února – 20. března Pavel Svoboda – Napříč jižní Amerikou, fotografie
7. února – 20. března Z Hirošimy do Nagasaki, fotografie a obrázky z putování Pavla
Janšty
3. dubna – 15. května Kamarádi vystavují ve Vodňanech – Ladislav Janouch, Aleš
Knotek, Ivan Král, Josef Velčovský, Václav Zoubek, sochy, obrazy, fotografie

22. května – 26. června Josef Krejsa (1896 – 1941) – obrazy, ve spolupráci s Městem
Husinec
19. června – 18. září Papírové modely hradů a zámků ze sbírky Davida Valenty z Vodňan
26. června – 31. srpna Váša Příhoda (1900 – 1960) – Archiv dokumentů klavíristky Asty
Doubravské
3. července – 18. září Václav Junek – Dobrodruh z Václaváku, obrazy, ilustrace, grafika
25. září – 20. listopadu Lukáš Ptáček – Fotografie
6. listopadu – 30. prosince 40 let Fotoklubu ve Vodňanech (1976 – 2016)
27. listopadu – 30. prosince Výroční výstava Klubu vodňanských výtvarníků
celkem 4 375 osob navštívilo 11 aktuálních výstav a stálou expozici
Městské muzeum
1. května – 19. června Jana Pešková – keramické svícny & Ivan Bukovský – obrazy
26. června – 14. srpna Jan Heřman – Hrady a tvrze v jižních Čechách – retrokresby
26. června – 29. září Darované poklady – novodobé kovové nálezy na Vodňansku
21. srpna – 29. září Lída Škvorová – Světlo ve fotografii
celkem 532 osob navštívilo 4 aktuální výstavy a stálou expozici
Přednášky a semináře
7. ledna Západní Kanada – od oceánu po Skalisté hory
21. ledna Tuva – země šamanů
11. února ČKA Vodňany – Co ještě nevíte o novodobém otroctví
25. února Argentina – Chile – cesta do Patagonie
3. března ČKA Vodňany – Cesta z Hirošimy do Nagasaki
10. března Kyrgyzstán – země hor, koní a barev
17. března Spolek přátel Aarwangenu – Přátelská setkání ve ŠVÝCARSKU
31. března ČKA Vodňany – Uprchlická krize a islamizace Evropy
7. dubna Výlet do Albánie
14. dubna Václav Sika – Vzpomínky výtvarníka
12. května Jan Bauer o Karlu IV.
14. června Buddhismus
15. září Jak se hladí duše
19. září Kolegium muzeí Prácheňska – seminář
3. listopadu Vúdu Afrika
10. listopadu ČKA Vodňany – Novodobý mučedník Jerzy Popieluszko
celkem 641 osob navštívilo 15 přednášek a 1 seminář
Koncerty, slavnostní setkání a představení
16. dubna Ať žije středověk – slavnostní otevření městské bašty
20. dubna XX. Zeyerovy Vodňany – autorské čtení, ve spolupráci s Městskou knihovnou
Vodňany
31. května Nadace města Vodňany – vyhodnocení soutěže
10. června XII. Malá muzejní noc
21. – 22. června Slavnostní rozloučení s žáky MŠ
26. června Návrat Váši Příhody do Vodňan, koncert
1. září Imatrikulace – Gymnázium Vodňany
17. – 18. září Dny otevřených ateliérů – výtvarná dílna Klubu vodňanských výtvarníků

24. září Královská slavnost – otevření bašty
2. října Tajemství staré skříně – DS Chelčické štěstí
1. prosince Adventní koncert – Fontána SPgŠ Prachatice
18. prosince Táto, dědo, pojďme do galerie – Vánoční rukodělná dílna Davida Valenty
23. prosince Origami žijou, Vodňany žijou z. s.
celkem 1038 osob navštívilo 13 koncertů, slavnostních setkání a představení
Projekty a lektorské programy
Galerie naruby
Papíroví jeřábi pro Japonsko
Papírový svět
Poznej své město
Putování za prameny
Středověk ve Vodňanech
Výtvarná výchova s Josefem Krejsou
Záhadné Vodňany
Celkem 1007 osob navštívilo 48 vzdělávacích programů
Slavnosti a volné vstupy
17. dubna
Mezinárodní den památek
18. května
Mezinárodní den muzeí
1. června
Mezinárodní den dětí
10. – 11. září
Dny evropského dědictví
17. – 18. září
Dny otevřených ateliérů – výtvarná dílna Klubu vodňanských
výtvarníků
Publikační činnost
Publikace
Václav Junek – Statečná srdce, katalog. Čj 500 ks – GP JčK ve výši 25 000,-- Kč
Vodňany a Vodňansko 10. Čj 250 ks
Vodňany a jejich výtvarníci. Nekonečný kalendář ročních období a měsíců. Čj 500 ks – GP
JčK ve výši 30 000,-- Kč
Knihovna
Služby knihovny a badatelské služby využilo 34 uživatelů, z toho 13 badatelů, a vypůjčili si
63 knihovních jednotek. Bylo zodpovězeno 72 odborných dotazů, z toho 2 z nich ze zahraničí.
Zapsáno 131 ks nových knihovních jednotek v hodnotě 21 119,-- 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
Otisky krajiny – práce žáků Věry Bělochové, ZUŠ Strakonice
duben – červen
ve spolupráci s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vodňanech
91 let Husova sboru ve Vodňanech (1925 – 2016) – zpracoval PhDr. Josef Nožička

červenec – září
Šumavská odysea – fotografie Josefa Chrástky
20. – 30. září
Faksimile privilegií města Vodňany
říjen – prosinec
Protivínské hory – kresby a fotografie Heleny Mašindové,
dokumenty ke knize Petra Sládka „V krajině s krajinou“
Práce s veřejností:
zajištění propagace celoročního projektu Vodňanské hrátky pro malé a velké ve školách,
ve spolupráci s Klubem Pavučina.
Celkem se uskutečnily 3 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 215 osob.
Baštu v areálu městského opevnění SOUs Vodňany s průvodcem navštívilo celkem 474 osob.
Stanici veřejného internetu v prostorách infocentra využilo 45 uživatelů po dobu 747 min, tj.
12 hodin a 27 min.
Celkem navštívilo infocentrum 6.618 osob.
Webová stránka
Během roku byly webové stránky www.muzeumvodnany.cz a www.infocentrumvodnany.cz
průběžně aktualizovány dle programu akcí. Webová stránka infocentra byla modernizována
za GP JčK ve výši 44 100,-- Kč. Nadále byla spravována webová stránka Klubu vodňanských
výtvarníků.
Bylo evidováno 11.482 (muzeum) a 37.076 (infocentrum), celkem 48.558 návštěvníků.
V průběhu roku bylo zveřejněno 873 akcí ve městě a okolí a 802 aktivních subjektů.
E-mailové pozvánky byly rozesílány 203 uživatelům, fb like muzeum podpořilo 416 uživatelů
a fb like infocentrum 522 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

181
25
160
236
258
23
8
561
1 769
556
3

zákonné sociální náklady (FKSP)
daň silniční
smluvní pokuty a úroky
jiné ost. náklady
odpisy dl. nehm. a hmot. majetku

25
2
0
136
8

celkem náklady

3 951

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

103
254
0
0
0
3 594

celkem výnosy

3 951

výsledek hospodaření po zdanění

0
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Mgr. Jitka Velková
ředitelka MaG

