
Městské muzeum a galerie Vodňany 

Výroční zpráva 2018 
 
Městské muzeum a galerie Vodňany připravilo výstavy k významným historickým výročím 20. století, 
na kterých prezentovalo především předměty a dokumenty ze své sbírky. Výstava Tečka za c. k. monarchií 
zahrnovala soubor textilních exponátů a praporů, které byly v posledních letech restaurovány za podpory 
Jihočeského kraje. Během výstavy Plakátová osmička byly krátkodobě ve spolupráci s Městem Vodňany 
veřejnosti k nahlédnutí předloženy Kroniky města Vodňany z let 2002 – 2014. Výročí vzniku republiky 
připomnělo nejen několik přednášek, ale také slavnostní předání čestného občanství spisovateli Ing. Janu 
Bauerovi na besedě o jeho nové knize Nesamozřejmé Československo. Z výtvarných výstav se zájmu 
návštěvníků těšily obrazy krajinářů Jaroslava Horkého, Josefa Sahuly a Josefa Miloty. Obraz K. V. Maška 
Jaro reprezentoval vodňanskou sbírku na prestižní výstavě Světlo v obraze: český impresionismus v Praze. 
Úspěšný byl závěrečný koncert 1. ročníku mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody. Mimořádným 
počinem v oblasti péče o sbírkové předměty je vybudování nového depozitáře s pojízdnými regály pro 
muzejní sbírku za velkorysé podpory Města Vodňany a Ministerstva kultury. Dále bylo podpořeno pět 
žádostí o grantovou podporu Jihočeského kraje v oblasti kultury, cestovního ruchu a muzejní práce. Celkem 
bylo získáno 530 500,-- Kč na projekty v rozsahu 968 358,74 Kč. Získána byla podpora všech podaných 
žádostí o dotaci v roce 2018. 
 
Péče o sbírky 
Přírůstky 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 12. prosince 2018, aby posoudil a schválil bezúplatné 
nabývání věcí movitých do sbírky přír. č. 1 – 27/18, 29/18, 31 – 157/18, 160 – 167/18 a koupi přír. č. 28/18 
F. Úprka – Maměnka, 30/18 O. Hůrka – Krajina s chalupou, 158/18 vlajka SK Vodňany, 159/18 dokument – 
propuštění z moci otcovské. Poděkování přináleží všem dárcům. 
 
Restaurování sbírky 
Kolekce závěsných obrazů – portrétů: 56 400,-- Kč (z toho 30 000,-- Kč Grantová podpora Jihočeského 
kraje, dále GP JčK) 
ak. mal. Jana Záhořová, restaurátorka obrazů Praha 
Oprava ozdobného rámu K. V. Mašek – Jaro: 1 500,-- Kč 
ak. mal. Klára Šafářová, restaurátorka obrazů Týn n. Vltavou 
Restaurování vysokého kola z r. 1892: 20 000,-- Kč 
pan Jiří Šindelář, auto – motoopravy České Budějovice 
Konzervování a foliování archeologických nálezů: 15 300,-- Kč 
pan Petr Náděje, restaurátor Prácheňského muzea v Písku 
Oprava knih: 800,-- Kč 
pan Petr Totín, knižní vazba Vodňany 
 
Restaurování a konzervování celkem  94 000,-- Kč 
 
Ochrana sbírek 
Kamerový systém pro výstavní sály v městské galerii: 90 416,-- Kč (z toho 30 000,-- Kč GP JčK) 
Pojízdné regály v novém depozitáři: 713 529,74 Kč (z toho 400 000,-- Kč GP Ministerstva kultury) 
 
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 
 
9. ledna – 16. března 
Luboš Benák – Podmořský svět, fotografie 



6. března – 24. června 
Tečka za c. k. monarchií pohledem sbírek MaG Vodňany 
25. března – 8. května 
Josef Záruba – obrazy 
Zážitky z běžného života 
13. května – 24. června 
Jaroslav Horký – obrazy, plastiky 1965 – 1985 
rodák z Dubence 
1. července – 9. září  
Josef Sahula – obrazy 
100. výročí narození malíře Šumavy a Pošumaví 
4. září – 28. října 
Objevená paměť keramických nádob ze sbírky MaG Vodňany 
poděkování významnému jihočeskému archeologovi Jiřímu Fröhlichovi, dr. h. c. 
16. září – 18. listopadu 
Josef Milota – obrazy 
narozeninová výstava krajináře z Protivína 
28. září – 30. prosince 
Plakátová osmička – Osmičkové roky na plakátech z archivu MaG Vodňany 
14. října – 28, října ve spolupráci s Městem Vodňany 
Kroniky města Vodňany z let 2002 – 2014 
25. listopadu – 30. prosince 
22. výstava Klubu vodňanských výtvarníků 
 
Celkem 4 608 osob navštívilo 10 aktuálních výstav a stálou expozici 
 
Městské muzeum 
1. 5. – 17. 6. 
Česká krajina v obrazech Vladimíra Mencla (Praha) 
24. 6. – 19. 8. 
Krása textilu – ArtQuilt, Patchwork a módní doplňky 
Sekce užitého umění Prácheňské umělecké besedy Písek 
26. 8. – 30. 9. 
Inverzáže – Extravagance šumavské krajiny 
Jan Kavale – fotografie (Žichovice) 
 
celkem 838 osob navštívilo 3 aktuální výstavy a stálou expozici 
 
Ostatní 
2. července – 31. srpna v prostorách Městského úřadu 
Miroslav Šesták – obrazy, kresby, ilustrace 
 
Přednášky a semináře 
 
4. ledna 
ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
Význam humoru v lidských vztazích – PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna 
v Prachaticích 
11. ledna 
Pravá Kuba – Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika 
18. ledna 
ve spolupráci s CK OCEAN 
Z Číny do Tibetu – 1. část cesty po Asii – Miloslav Martan, cestovatel z Prachatic 
1. února 
Barma – země úsměvů – Pavel Svoboda, geograf a fotograf 



15. února 
Svět korálových útesů – Josef Šindelář, potápěč a podmořský filmař z Blatné 
1. března 
Po Novém Zélandu bez překážek – Jan Herman, cestovatel a sportovec ze Strakonic 
15. března 
Uganda – trochu jiná Afrika – Saša Ryvolová, trampka, cestovatelka a spisovatelka 
27. března 
Vanuatu – děti ráje – Tomáš Kubeš, fotograf, novinář a cestovatel 
5. dubna 
ve spolupráci s CK OCEAN 
Z Tibetu přes Nepál do Indie – 2. část cesty po Asii – Miloslav Martan, cestovatel z Prachatic 
26. dubna 
Zločin ve starých časech monarchie – Vladimír Šindelář, ředitel Milevského muzea 
22. května 
Zahradou poznání Vodňanska – Ing. Miroslav Šobr, odbor ŽP MÚ Strakonice 
11. října 
Říjen 1918 ve Vodňanech – PhDr. Josef Nožička, archivář a historik, Státní okresní archiv Písek 
16. října 
Nesamozřejmé Československo – Ing. Jan Bauer, spisovatel 
25. října 
Dudácká beseda Čeňka Zíbrta po 100 letech opět ve Vodňanech – Mgr. Jan Kouba, PM v Písku, 
Ludmila Vilánková (housle), Martin Matějka (dudy) 
8. listopadu 
ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
Vybrané spirituální aspekty života a díla císaře Karla IV. – Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D., 
vedoucí katedry teologických věd TF JU Č. Budějojvice 
22. listopadu 
ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
Arménie a Náhorní Karabach, země hor a klášterů – P. Mgr. Petr Plášil, prachatický vikář 
 
celkem  404 osob navštívilo  16 přednášek 
 
Ostatní 
15. května Křížem krážem světem s muzeem v muzeu – Mgr. Jitka Velková – Černá hodinka v KD 
4. září Kulaté vodňanské osmičky – Mgr. Jitka Velková – CSP Vodňany 
22. listopadu Od Víta Fučíka k Ing. Janu Kašparovi – Pavel Hnízdil – Černá hodinka v KD 
12. prosince Tečka za černými hodinkami – Mgr. Jitka Velková aj. – Černá hodinka v KD 
 
 
Koncerty, slavnostní setkání a představení 
18. dubna Zeyerovy Vodňany – autorské čtení ve spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany 
24. dubna Koncert žáků ZUŠ ze třídy Lenky Ambrožové (housle) a Martiny Ferebauerové (kytara) 
22. května Nadace města Vodňany – slavnostní vyhlášení soutěže 
31. května Závěrečný koncert pěveckých a hudebních kroužků DDM Vodňany 
1. června XIV. Malá muzejní noc – Saxband ZUŠ Prachatice pod vedením Pavla Pavelky, kroužek Kouzla 
a magie DDM Vodňany pod vedením Romana Budila 
19. – 20. června Rozloučení s předškoláky – Mateřská škola Vodňany 
4. července Zahajovací koncert mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody – Concert Esemble 
Bel´Art: Albert Fischer, Ondřej Lewit (housle), Gordon Grubbs (violencello), Yoshio Owaki (klavír) 
12. července Závěrečný koncert mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody 
3. září Imatrikulace studentů – ZŠG Vodňany 
8. – 9. září Dny evropského dědictví – volný vstup na výstavy 
14. října Dny otevřených ateliérů s Klubem vodňanských výtvarníků – dílny s koncertem Saxofonového 
kvarteta posluchačů Konzervatoře Jaroslava Ježka 
28. října Setkání s kronikářkou Mgr. Kateřinou Mašlovou 



12. listopadu Žákovský koncert ZUŠ Vodňany 
6. prosince Adventní koncert Klarinetový soubor Prachatice 
14. prosince Vánoční besídka Klubu vodňanských výtvarníků z. s. 
20. prosince Vánoční koncert pěveckých a hudebních kroužků DDM Vodňany 
23. prosince Táto, dědo, pojďme do galerie s vodňanským modelářem Davidem Valentou & Origami 
žijou – Vodňany žijou z. s. 
 
celkem 1 116 osob navštívilo 19 koncertů, slavnostních setkání a představení 
 
Projekty a lektorské programy 
Jak se loví rybník 
Kulaté vodňanské osmičky 
Poznej své město 
Tajemné Vodňany 
Tečka za c. k. monarchií 
 
Celkem  377 osob navštívilo 19  vzdělávacích programů 
 
Volné vstupy 
18. dubna   Mezinárodní den památek 
18. května   Mezinárodní den muzeí 
1. června  Mezinárodní den dětí 
8. – 9. září   Dny evropského dědictví 
14. října Dny otevřených ateliérů – výtvarná dílna Klubu vodňanských výtvarníků, koncert 
23. prosince Táto, dědo, pojďme do galerie 
 
Publikační činnost 
Publikace 
Josef Sahula, malíř Šumavy a Pošumaví – 400 ks (20 000,-- Kč GP JčK) 
Hravé Vodňany : Průvodce pro aktivní odpočinek Aj + Nj – 3 000 ks (25 500,-- Kč GP JčK) 
Průvodce po hradbách Aj (aktualizované vydání) – 1000 ks 
Průvodce po hradbách Nj (aktualizované vydání) – 1000 ks 
 
Knihovna 
Služby knihovny a badatelské služby využilo 21 uživatelů, z toho 8 badatelů, a vypůjčili si 27 knihovních 
jednotek.  
Bylo zodpovězeno 83 odborných dotazů, z toho 1 z nich ze zahraničí. Na vyžádání byl vypracován 
1 lektorský posudek publikace a 2 lektorské posudky příspěvků do vědeckých časopisů. 
Zapsáno 85 ks nových knihovních jednotek v hodnotě 13 230,-- 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 
Kdo se čertů nebojí - Krampus Vodňany 
duben – červen 
František Beneš – fotografie z let 1908 - 1938 
červenec – září 
Hana Bláhová – akvarely (Černošice) 
říjen – prosinec 
KOLO, fenomén našeho města – Fotoklub Vodňany 
 
 
 



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 502 osob. 
Baštu v areálu městského opevnění SOUs Vodňany s průvodcem navštívilo celkem 254 osob. 
 
Stanici veřejného internetu v prostorách infocentra využilo 23 uživatelů po dobu 225 min, tj. 3 hodin 
a 45 min. 
 
Celkem navštívilo infocentrum 6 769 osob. 
 
Webová stránka 
Během roku byly webové stránky www.muzeumvodnany.cz a www.infocentrumvodnany.cz průběžně 
aktualizovány dle programu akcí. Pro webovou stránku Klubu vodňanských výtvarníků byla vytvořen nový 
design, rozšířeny možnosti vyhledávání a odebírání dat do mobilů a tabletů v rámci projektu „Uživatelský 
moderní web vodňanských výtvarníků“ (25 000,-- Kč GP JčK).  
Bylo evidováno 9 347 (muzeum) a 50 605 (infocentrum), celkem 60 012 přístupů. 
V průběhu roku bylo zveřejněno 825 akcí a 802 aktivních subjektů. 
Příjemci tištěných a e-mailových pozvánek byly vyzváni k souhlasu s archivací jejich osobních údajů 
(GDPR). E-mailové pozvánky byly rozesílány 135 uživatelům, fb like muzeum podpořilo 479 uživatelů a fb 
like infocentrum 621 uživatelů. 
 
Hospodaření (v tis. Kč) 
Náklady 
spotřeba materiálu                       151 
spotřeba energie                                        93 
spotřeba ost. nesklad. dodávek                    164 
prodané zboží                                                171 
opravy a udržování                                      290 
cestovné                                                         20 
náklady na reprezentaci                                8 
ostatní služby                                                421 
mzdové náklady                                        2 106 
zákonné sociální pojištění                           650       
ostatní sociální pojištění                                6 
zákonné sociální náklady (FKSP)                38                     
daň silniční                                                   3 
smluvní pokuty a úroky                                0 
jiné ost. náklady                                            31 
odpisy dl. nehm. a hmot. majetku                 8 
celkem náklady                                             4 160 
  
Výnosy 
tržby z prodeje služeb                                   33   
tržby za prodané zboží                           283 
úroky                                                            0    
zúčtování fondů                                            0   
jiné provozní výnosy                                   3 
provozní dotace                                         3 871 
celkem výnosy                                             4 190                               
  
výsledek hospodaření po zdanění               30 
  
 

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


 
Vodňany 2019-02-18 
 
 
 

Mgr. Jitka Velková 
     ředitelka MaG 
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