
Městské muzeum a galerie Vodňany 

Výroční zpráva 2019 
 
V prostorách Městského muzea a galerie Vodňany se konal rekordní počet besed, koncertů, přednášek 
a seminářů. Byl uspořádán Den otevřených dveří v novém depozitáři pro veřejnost i muzejníky. Poprvé se 
zde konaly pravidelné žákovské koncerty ZUŠ Vodňany. Velké pozornosti ze strany škol a veřejnosti se 
těšila archeologická výstava Slované v jižních Čechách, která byla uspořádána ve spolupráci s Prachatickým 
muzeem, dále výstava krajinomalby Kleť a Blanský les, které se dostalo podpory veřejných galerií 
a soukromých sběratelů, a především výstava Sametové Vodňany k 30. výročí přelomových událostí, která 
vznikla zejména ve spolupráci s vodňanským fotografem Karlem Burdou a místními pamětníky. Jihočeský 
kraj finančně podpořil vydání katalogu k výstavě (MaG Vodňany bylo jediným žadatelem k tématu 
Sametové revoluce v kraji) a Město Vodňany tisk velkoformátových fotografií. Značným přínosem bylo 
získání řady fotografií a dokumentů do muzejní sbírky. Zakoupení obrazu malíře Josefa Synka na 
doporučení členů Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost bylo odměněno autorovým darem dalších dvou 
obrazů do galerijní sbírky. Z výtěžku charitativní výstavy obrazů Zdeňka Fugase Plachty věnoval autor 
finanční podporu také Nadaci JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové na nákup obrazu pro sbírku  
 
MaG Vodňany v následujícím roce. 
 
Péče o sbírky 
Přírůstky 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel dne 17. června a 9. prosince 2019, aby posoudil a schválil 
bezúplatné nabývání věcí movitých do sbírky přír. č. 1/19, 3 – 6/19, 8 – 21/19, 24 – 39/19, 41 – 62/19, 64 – 
78/19, 88/19 a koupi přír. č. 2/19 Milota, J. Po prvém mrazu (obraz), 5/19 Ptáček, L. Svoboda (foto), 22 – 
13/19 Burda, K. Soubor fotografií 2019, 40/19 Synek, J. Krajina III (obraz), 79 – 78/19 odznaky, 81 – 87/19 
tiskoviny. Poděkování přináleží všem dárcům. 
 
Restaurování sbírky 
Horký, Jaroslav – Lamač kamene: 4 000,- Kč 
Richard Rudovský, sochař restaurátor (Holašovice) 
Secesní skříň: 51 010,- Kč 
Josef Říha, truhlář restaurátor (Holušice) 
Soubor šperků Julia Zeyera: 3 000,- Kč 
Vladimír Čížkovský, restaurátor (Praha) 
Prapor SDH Vodňany – I. etapa: 94 500,- Kč (z toho 50 000,- Kč GP Jihočeského kraje) 
Kateřina Pittlová, restaurátorka textilu (Praha) 
 
Restaurování a konzervování celkem  152 510,- Kč 
 
Ochrana sbírek 
Rámování obrazů a grafických listů  4 118,- Kč 
Oprava čalounění křesel   4 324,- Kč 
 
Ochrana sbírek celkem 8 442,- 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 
 
8. ledna – 7. března 
Volání dálek: expedice a výzkumy spolku ZOOGEOS Bohemia za 25 let působení 



 
5. února – 24. března ve spolupráci s Prachatickým muzeem 
Slované v jižních Čechách 
 
31. března – 5. května 
TeriFoto Sokol Písek: výstava fotografií 
 
12. května – 30. června 
Josef Synek – obrazy a kovové plastiky: narozeninová výstava blatenského malíře 
 
7. července – 29. září  
Kleť a Blanský les na obrazech jihočeských malířů 
 
8. července – 1. září 
Czech Passion of an English Artist: Colin Rose – obrazy a papírové modely 
 
21. září – 17. listopadu 
150 let Sokola ve Vodňanech 
 
29. září 
Vodňanský kostel na dokumentech z archivu MaG Vodňany 
 
6. října – 17. listopadu 
Sametové Vodňany – fotografie Karel Burda 
 
24. listopadu – 29. prosince 
23. výstava Klubu vodňanských výtvarníků 
 
24. listopadu – 29. prosince 
Dřevěné betlémy Jiřího Janouška z Vodňan: vzpomínková výstava 
 
 
Celkem 6 902 osob navštívilo 11 aktuálních výstav a stálou expozici 
 
Městské muzeum 
 
1. 5. – 17. 6. 
Barvy srdce 
Miroslav Srdce, Martin Srdce, Alena Srdcová Králíčková, Kateřina Králíčková Machytková, 
Veronika Machytková, Josef Machytka (fotografie, kresby, obrazy) 
 
23. 6. – 18. 8. 
Ještě není po ptákách: Vítězslav Pužej (fotografie z Kostariky) 
 
25. 8. – 29. 9. 
Zahrady, dnes zanedbané: Jitka Petrášová a Barbora Fiřtová (obrazy a aranžmá květin) 
 
celkem 702 osob navštívilo 3 aktuální výstavy a stálou expozici 
 
Ostatní 
 
Přednášky a semináře 
10. ledna 
Albánie a Černá Hora – země hor a poslední bašta divoké přírody v Evropě 
RNDr. Jiří Šebestián, CSc., zoolog Prácheňského muzea v Písku 



 
17. ledna ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
Misie ve východní Africe (Keňa, Tanzanie, Uganda) 
Stanislava Vitoňová, spolupracovnice Kongregace vincentinů v ČR 
 
24. ledna 
Andalusie – od moře k horám a zase zpět 
Ondřej Šmíd, cestovatel z Vodňan 
 
7. února 
Rusko a Mongolsko 
Pavel Svoboda, geograf a fotograf 
 
11. února  
115 let vodňanského muzea: exkurze v depozitáři – pro členy Kolegia muzeí Prácheňska 
 
14. února ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
Ekvádor – výstup na šestitisícovku, prolézání pralesem, návštěva misionářů a chudinských čtvrtí 
P. Josef Prokeš, vodňanský farář 
 
21. února 
Enjoy your pho! – povídání a fotografie z cesty do Vietnamu 
Michal Kočan, fotograf a cestovatel z Vodňan 
 
28. února 
Slované v jižních Čechách 
Mgr. Ing. Marek Parkman, archeolog Prachatického muzea 
 
7. března 
Putování po Benátkách Severu a Pobaltí 
Jan Jakš, cestovatel z Vodňan 
 
20. března ve spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany 
Raději zešílet v divočině 
Aleš Palán, autor stejnojmenné knihy 
 
21. března 
Levně po Brazílii 
Dominika Oulická a Petr Macht, vyznavači levného cestování 
 
28. března ve spolupráci s CK Floria 
Kyjev a Černobyl 
Miroslav Bísek a Michal Vlček 
 
 
11. dubna ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
Cesta k lidské i křesťanské zralosti v mediálním věku 
Mgr. Jiří Zajíc, pedagog, publicista a mediální analytik 
 
17. dubna ve spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany 
Zeyerovy Vodňany – autorské čtení 
členů Jihočeského klubu Obce spisovatelů a hostů (Vlastimil Vondruška, Jan Bauer aj.) 
 
2. května 
Písecká spojka Krále Šumavy 
Jan Měšťan, spisovatel a nakladatel 



 
5. června ve spolupráci s MAS Vodňanská ryba 
Krása pohádek – beseda pro rodiče 
 
7. listopadu ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií Vodňany 
Trosečníkem v drsné přírodě – poznatky z přežití v Nepálu 
Jaroslav Pavlíček, cestovatel a polárník 
 
17. listopadu  
Sametové Vodňany – komentovaná prohlídka s fotografem Karlem Burdou 
 
18. listopadu  
Sametové Vodňany – pro členy Kolegia muzeí Prácheňska 
 
26. listopadu 
Pod palbou hloubkařů 
Filip Vojtášek, autor stejnojmenné publikace 
 
28. listopadu 
Pěšky za 70. rovnoběžku 
Matěj Kratochvíl, cestovatel 
 
Celkem 1 571 osob navštívilo 21 přednášek a seminářů 
 
Koordinace výstav ve Sloupové síni Městského úřadu Vodňany 
9. března – 6. dubna 
Martin Řepa – Umění akce 
Miloslav Kadoch – Fotografie 
 
8. dubna – 18. dubna 
Jsem pěstoun 
Putovní výstava na podporu pěstounství v Jihočeském kraji 
 
23. dubna – 27. května 
Výtvarné práce žáků Mateřské školy Vodňany 
 
29. května – 21. července 
Ryby v obrazech 
Radka Bošková – Aneta Farová 
 
27. července – 1. září 
VI. Vodňanské výtvarné dny 
Přehlídka děl výtvarníků z partnerských měst a Klubu vodňanských výtvarníků 
 
6. září – 31. října 
Oldřich Daněk – fotografie 
 
1. listopadu – 30. prosince 
Fotoklub Vodňany 
 
Celkem koordinováno 7 výstav 
 
 



Koncerty, slavnostní setkání a představení 
 
 
18. února Žákovský koncert ZUŠ Vodňany 
 
5. března Den otevřených dveří v novém depozitáři – Eliška Kotlínová a Votvíráci 
 
25. března Žákovský koncert ZUŠ Vodňany 
 
4. dubna Jarní koncert – hudební soubor CINK SPgŠ Prachatice 
 
29. dubna Žákovský koncert ZUŠ Vodňany 
 
16. května Koncert ZUŠ Vodňany – obory kytara a housle 
 
20. května Žákovský koncert ZUŠ Vodňany 
 
24. května Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – Gymnázium Vodňany 
 
27. května Absolventský koncert ZUŠ Vodňany 
 
31. května XV. Malá muzejní noc – PNUtí, Jazz trio Martina´s Boys, taneční obor ZUŠ Vodňany 
 
8. června Koncerty uměleckých kroužků DDM Vodňany 
 
18. – 19. června ve spolupráci s MŠ Vodňany 
Rozloučení s předškoláky 
 
19. června Pěvecký recitál Kateřiny Čechové a hostů, ZUŠ Vodňany 
 
3. července ve spolupráci s Institutem Váši Příhody 
Zahajovací koncert mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody – Concert Esemble Bel´Art: Albert 
Fischer, Ondřej Lewit (housle), Gordon Grubbs (violoncello), Yoshio Owaki (klavír) 
 
12. července ve spolupráci s Institutem Váši Příhody  
Závěrečný koncert mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody 
 
2. září Imatrikulace prvních ročníků – Gymnázium Vodňany 
 
14. září ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Vodňany 
Hradební slavnost – 600 let zbourání hradeb Oldřichem Rožmberským, EHD 2019 
 
26. září ve spolupráci s Institutem Váši Příhody a Městem Vodňany  
Wolfgang Wendel – Houslový virtuos Váša Příhoda 
 
29. září ve spolupráci s Římskokatolickou farností Vodňany 
Den vodňanského kostela 
 
13. října Dny otevřených ateliérů – Klub vodňanských výtvarníků, Eliška Holečková (saxofon) a Tadeáš 
Forberger (klavír) 
 
19. října ve spolupráci s Pěveckým sborem Regina 
Festival sborů – komentovaná prohlídka pro účastníky 
 
22. října Žákovský koncert ZUŠ Vodňany 



 
17. listopadu Sametový koncert – Lenka Houslenka Ambrožová (housle) a hosté 
 
19. listopadu Žákovský koncert ZUŠ Vodňany 
 
3. prosince Adventní koncert – Veselá dudácká muzika z Katovic 
 
7. prosince Předu, předu Advent – nezávislá divadelní skupina PNUtí 
 
13. prosince Vánoční setkání s Klubem vodňanských výtvarníků 
 
17. prosince Žákovský koncert ZUŠ Vodňany 
 
18. prosince Vánoční koncert třídy Martiny Ferebauerové (kytara), ZUŠ Vodňany 
 
19. prosince Vánoční koncert DDM Vodňany 
 
22. prosince Táto, dědo, pojďme do galerie & ve spolupráci s Vodňany žijou – ORIGAMI žijou 
 
 
celkem 2 149 osob navštívilo 31 koncertů, slavnostních setkání a představení aj. 
 
Projekty a lektorské programy 
Čtení pro MŠ – ve spolupráci s MAS Vodňanská ryba (182) 
Jak se staví Betlém (82) 
Jak žili Slované (779) 
Poprvé v galerii (19) 
Poznej své město (70) 
Sametové Vodňany (650) 
 
Celkem 1782 osob navštívilo 87 vzdělávacích programů 
 
Ostatní programy pro veřejnost 
30. ledna Putování za Františkem Heritesem (90 let od úmrtí spisovatele) – prohlídka města pro ZŠG 
Vodňany 
23. října Záhadné Vodňany pro Komunitní centrum Vodňany – Újezd 
4. listopadu Sametové Vodňany – beseda s fotografem Karlem Burdou pro Domov s pečovatelskou péčí 
5. listopadu Sametové Vodňany – beseda s fotografem Karlem Burdou pro Domov seniorů 
 
Volné vstupy 
18. dubna   Mezinárodní den památek 
18. května   Mezinárodní den muzeí 
1. června  Mezinárodní den dětí 
7. – 8. září   Dny evropského dědictví 
13. října Dny otevřených ateliérů – výtvarná dílna Klubu vodňanských výtvarníků, koncert 
22. prosince Táto, dědo, pojďme do galerie 
 
Publikační činnost 
Publikace 
115 let vodňanského muzea – propagační leták a buton – 300 ks (GP JčK 30 000,- Kč) 
Vodňany a Vodňansko 11 – 300 ks. 
Sametové Vodňany : Výběrový katalog fotografií Karla Burdy z let 1989 – 1990 – 300 ks (GP JčK 25 000,- 
Kč) 
 
 



 
Knihovna 
Služby knihovny a badatelské služby využilo 17 uživatelů, z toho 10 badatelů, a vypůjčili si 45 knihovních 
jednotek. Bylo zodpovězeno 75 odborných dotazů. Na vyžádání byl vypracován 1 lektorský posudek 
příspěvku do vědeckého Časopisu Matice moravské, 1 příspěvek do odborného sborníku Muzejní profese a 
veřejnost a příspěvek do knihy Druhá kopa vycházek Agentury Kultur – Kontakt Č. Budějovice. 
Zapsáno 92 nových knihovních jednotek v hodnotě 20 033,- 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 
Indiánské motivy 
Žáci Mgr. Věry Bělochové, výtvarný obor ZUŠ Strakonice 
duben – červen 
Tak ahój! 
Historie kanoistiky ve Vodňanech 
červenec – září 
Neumělec Zdeněk Fugas Plachta podruhé NA I VNĚ – obrazy 
& 
Svět zaklínače 
Květoslava Pavlovská – kresby 
říjen – prosinec 
Eva Grünerová – Textilní dekorace a hračky 
 
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 619 
osob. 
Baštu v areálu městského opevnění SOUs Vodňany s průvodcem navštívilo celkem 280 osob. 
Stanici veřejného internetu v prostorách infocentra využilo 22 uživatelů po dobu 246 min, tj. 4 hod a 6 min. 
 
Byl realizován projekt Technické posílení infocentra (GP JčK 34 000,- Kč) 
 
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. Spravován byl také web Klubu vodňanských výtvarníků. 
Bylo evidováno 11 818 (muzeum) a 60 371 (infocentrum), 72 189 celkem přístupů. 
V průběhu roku bylo zveřejněno 907 akcí a 804 aktivních subjektů. 
Příjemci tištěných a e-mailových pozvánek byly vyzváni k souhlasu s archivací jejich osobních údajů 
(GDPR). E-mailové pozvánky byly rozesílány 153 uživatelům, fb like muzeum podpořilo 513 uživatelů 
z 528 sledujících a fb like infocentrum 697 uživatelů z 697 sledujících. 
 
Hospodaření (v tis. Kč) 

Náklady 

spotřeba materiálu                                    87  tis. Kč                

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


spotřeba energie                                       58                  

spotřeba ost. nesklad. dodávek              167           

prodané zboží                                         220                  

opravy a udržování                                 192               

cestovné                                                    18                   

náklady na reprezentaci                            14           

ostatní služby                                           552             

mzdové náklady                                    2 291      

zákonné sociální pojištění                         705            

ostatní sociální pojištění                               6          

zákonné sociální náklady (FKSP)              42                             

daň silniční                                                    2              

smluvní pokuty a úroky                                 -        

jiné ost. náklady                                           38         

odpisy dl. nehm. a hmot. majetku                44 

 odpisy z drobného majetku                        159 

celkem náklady                                       4 595      

Výnosy 

tržby z prodeje služeb                                      86         

tržby za prodané zboží                                   227 

úroky                                                                  -           

zúčtování fondů                                             196             

jiné provozní výnosy                                          3 

provozní dotace                                           4 120 

(z toho Město 3 981 a Dotace 139) 

celkem výnosy                                            4 632 

výsledek hospodaření po zdanění                  37 

 



Vodňany 2020-03-19       Mgr. Jitka Velková 
     ředitelka MaG 
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