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SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Sladovna Písek o.p.s. je organizace založená městem Písek za účelem vy-
užití potenciálu rekonvertované budovy písecké sladovny pro kulturní život 
Písku a jeho turistický ruch. Zároveň zajišťuje i fungování Turistického in-
formačního centra. 

V roce 2018 Sladovna zaznamenala z hlediska návštěvnosti opět rekordní 
období, a to i přes slabší letní měsíce. Marketingová kampaň dosáhla vý-
razného posílení jména Sladovny jako jedinečného cíle pro rodiny s dětmi 
v celostátním měřítku. Ředitel Sladovny byl vybrán mezi 4 reprezentanty 
práce s dětmi na prestižním mezinárodním projektu v Japonské Hamadě.  
I nadále  probíhá spolupráce s asociací dětských galerií a muzeí Hands On. 

Návštěvnicky velký úspěch zaznamenaly především velké výstavní projek-
ty: Cesta do Mytologie, Včela: Tajuplný výlet za sluncem, Laboratoř – Besti-
ář, Půlstoletí s Cimrmanem. V tomto roce Sladovna exportovala tyto projek-
ty: Zahraj si Mini Tygře (Břeclav, České Budějovice), Dětí Lví srdce (Banská 
Bystrica, Volyně). 

Příjmy ze vstupného zaznamenaly rekordní výši (3,779 mil Kč/ v roce 2015: 
2,2 mil Kč/ v roce 2016: 1,9 mil. Kč/ v roce 2017: 3,2 mil. Kč), ekonomicky 
lze celý rok považovat za zdařilý.  Podařilo se získat prestižní grant Kre-
ativní Evropy a domluvit blízkou spolupráci s vídeňským muzeem ZOOM, 
podpořena byla rovněž dotační žádost k programu přeshraniční spolupráce 
Rakousko – Česko. 

STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Hlavní činnost SLADOVNY PÍSEK o.p.s.
 
 Sladovna – galerie hrou
 Vize a mise
 Stálé expozice
 Interaktivní výstavy
 Ostatní výstavní projekty
 Akce
 Návštěvnost
 Financování (granty a fundraising)

 TIC
 Turistické informační centrum
 Návštěvnost – tabulky

Orgány společnosti
Lidské zdroje
Prostory

Příloha č. 1:
1. Zpráva nezávislých auditorů
 1.1. Zpráva nezávislého auditora
 1.2. Rozvaha 
 1.3. Výkaz zisku a ztrát
 1.4. Příloha účetní uzávěrky rok 2018



VŠEOBECNÉ INFORMACE K 31. 12. 2018
 
Název organizace: Sladovna Písek o.p.s.
Adresa:   Velké náměstí 113, 397 01 Písek
Kontaktní údaje:  Tel.: 387 999 997, e-mail: adam.langer@sladovna.cz
   http://www.sladovna.cz
Zakladatel:  Město Písek, Velké náměstí 114, Písek, IČ: 00249998
Právní forma:  Obecně prospěšná společnost

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 129 dne 13. září 2006.

Statutární orgán:             Ing. Adam Langer (ředitel)

Je založená správní rada a dozorčí rada společnosti.

HLAVNÍ ČINNOST SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

• zajištění a organizace kulturních a kulturně-společenských služeb a činností, zejména interaktivních výstav, příležitostných výstav a dále čtyř stálých expozic v objektu Sladovny,
• zajištění správy a provozu budovy čp. 113 Velké náměstí včetně vstupního atria,
• zajištění a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností včetně uměleckých dílen, kurzů a workshopů,
• zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně-společenských aktivit občanů města, občanských sdružení (založených podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších předpisů) a jiných subjektů,
• poskytování informačních, servisních a agenturních služeb pro neziskový sektor a další fyzické i právnické osoby,
• vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů,
• spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování výstavní, kulturní a kulturně společenské činnosti v rozsahu vymezeném účelem zřízení obecně prospěšné 

společnosti,
• spolupráce, zajišťování a organizace služeb a činností vyplývajících z partnerských vztahů města Písku.

Hlavní činnost Sladovny Písek o.p.s. má 2 základní větve činnosti:
• Sladovna: Galerie hrou
• TIC



VIZE / MISE / HLAVNÍ VÝDOBYTKY ROKU 2018

Sladovna si vytyčila za cíl stát se nejlepší dětskou galerií v Čechách, která bude, díky 
svým interaktivním expozicím zejména pro děti a kvalitním programem pro dospělé,
nejvyhledávanějším místem setkávání všech generací. V roce 2018 udělala Sladovna 
k tomuto cíli další významný krok. 
Mezi nejvýznamější události lze považovat pokračování v konceptu Galerie hrou  
a jejího programu, u stálých výstav došlo k úpravám a vylepšení Mraveniště, obsaho-
vě se posunula Laboratoř kreativity a stále více se dařilo „vyvážet“ program i mimo 
Sladovnu. V mezinárodním kontextu jsme důležitým členem mezinárodní asociace 
dětských muzeí a galerií Hands On. Důležité pro mezinárodní jméno Sladovny byla  
i účast na sérii workshopů a konference v japonské Hamadě a úspěšné žádání v ev-
ropských grantových programech. Novým ředitelem se stal 1.1. Ing. Adam Langer.

Živý kulturní prostor
Rok 2018 byl opět rekordním v návštěvnosti, což značně přispělo k posílení jména 
Sladovny jako jedinečného cíle pro rodiny s dětmi a školní skupiny. Návštěvnost opět 
překročila hodnotu 50 000 návštěvníků. Za významnou lze považovat blízkou spolu-
práci s Divadlem bratří Formanů a účast na Akademii Divadelního institutu.

Interaktivita
Pojem interakce (lat. interacti): v jednání mezi osobami a společenskými skupinami
znamená vzájemné ovlivňování, obousměrnou komunikaci, střídání akcí a reakcí, 
vzájemné ovlivňování. Interaktivní výstavy byly páteřními výstavními projekty Sla-
dovny a interakce – ve smyslu otevřenosti k podnětům – základním elementem.  
V tomto ohledu nejde jen o přímou interakci v průběhu výstavy, ale i o dlouhodo-
bou práci závislou na chování návštěvníků v expozicích, jejich reagování mezi sebou  
i s lektory, sbírání zpětné vazby a neustálé hledání nových, lepších řešení. Mezi zdroj
zcela nových poznatků a velký krok při lektorské práci s návštěvníky byl přede-
vším unikátní divadelní projekt Děti Lví srce na jehož zkušenosti chceme navazovat  
i v dalších letech. 

Kreativita
Lidská schopnost tvořit, její rozvoj a kultivace je jeden z hlavních motorů naší práce.
Jak ve smyslu, že bez kreativity bychom nebyli schopni přinášet tak rozmanitý pro-
gram, tak i v tom smyslu, že je to jeden z hlavních cílů, které se v přípravě programu 
pro naše návštěvníky pokoušíme naplnit. Nově otevřený projekt Laboratoř s měnícími
se tématy si klade za cíl práci s kreativitou a jejím rozvojem jako jednou z klíčových 
složek vzdělání 21. století.

Děti v centru dění & rodiče vítáni a učení formou hry

Výstavy ve Sladovně patří u nás nejen dětem, ale i jejich rodičům a učitelům. Do-
spělí zde mají možnost učit se od dětí, nechat se nakazit jejich energií, jejich svo-
bodným způsobem myšlení. Připravujeme kvalitní lektorské programy a školíme
naše lektory tak, abychom opravdu naplňovali odkaz J. A. Komenského „škola 
hrou“. Uvědomujeme si, že lektorská práce je jednou z nejdůležitějších složek vý-
stavních projektů.



STÁLÉ EXPOZICE V PROVOZU

Pilařiště
Expozice pro nejmenší děti od jednoho do šesti let inspirovaná tvorbou slavné-
ho píseckého rodáka Radka Pilaře. Pilařiště nabízí dětem aktivity a zážitky všech 
typů her. Jde o zábavný, pohodlný a krásný prostor, kde si děti i rodiče vyhrají 
do sytosti, ale kde mohou i odpočívat a nacházet inspiraci. Pilařiště je jedinečný 
herní prostor navržený tak, aby nabízel dětem dostatek podnětů pro přirozenou 
zvídavost, neomezenou fantasii a volnou hru. Jednotlivé aktivity se zaměřují na 
rozvoj pohybových a motorických schopností dětí, rozvoj smyslového vnímání, 
porozumění a interpretaci toho, co vidí a co je obklopuje, a především na rozvoj 
fantasie dítěte prostřednictvím a formou hry.
Projekt byl podpořen z Operačního programu Evropská územní spolupráce Ra-
kousko – Česká republika 2007-2013. Na projektu jsme spolupracovali s vídeň-
ským dětským muzeem ZOOM a s pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích.

Expozice Sladovnictví
Expozice je navržena tak, aby se návštěvníci formou zajímavých a naučných pří-
běhů, propojených s rekonstruovanými částmi budovy, dozvěděli více o techno-
logii sladovnictví, které je „srdcem piva“ a vstoupili tak do „zlatých časů“ písecké 
Sladovny a porozuměli sladovnictví. Expozice vytváří novou prohlídkovou trasu ve 
zrekonstruované středové části Sladovny a je navržena tak, aby se návštěvníci 
formou zajímavých a naučných příběhů efektivně propojených s rekonstruovaný-
mi částmi sladovnické technologie lépe seznámili s výrobou sladu.  

Stálá expozice Radka Pilaře
Expozice „Radka Pilaře“, významného rodáka a autora výtvarné podoby Čtvrtkova 
Cipíska. Koutek věnovaný Radku Pilaři je umístěn v půvabném klenutém prostoru  
o rozloze téměř 200 m2. Návštěvník se tak ocitne přímo v Pilařově světě s poci-
tem, že si mistr na chvilku někam odskočil.

Hnízdo ilustrace
Dětská knižní ilustrace je nová stálá expozice ve Sladovně, kde děti objeví svět 
dětských obrazových knih a příběhů v nich ukrytých. Děti zde najdou ilustrace 
významných českých ilustrátorů. Odkrývat je přitom mohou způsobem jim nej-
bližším - prožitkem a hrou.

Mraveniště
Výstava Mraveniště poskytuje návštěvníkům možnost poznat mravenčí svět tak, jak 
ho neznají – zevnitř! Sami návštěvníci se mohou stát malými mravenci  v labyrintu 
prolézaček, chodeb a komůrek zažít různá mravenčí dobrodružství. Návštěvníci se 
ocitnou uprostřed obřího mraveniště. Koncepce výstavy, výtvarné zpracování a sa-
motná produkční realizace je originální prací výtvarníka Vladimíra Větrovského, který 
Mraveniště přirovnává k fyzické soše.





Laboratoř
Ateliér Laboratoř vstoupil v roce 2018 do druhého roku své existence. Laboratoř je 
prostor, který našim návštěvníkům nabízí mnoho inspirace, otevírá svět umění a 
tvorby a především pak nabízí možnosti a východiska pro objevování a rozvoj vlastní 
kreativity. Věříme totiž, že kreativita je soubor schopností, které jsou pro člověka při-
rozené, jsou mu dané. Kreativita je proud, flow, emoce a energie, která nás neúnavně 
vede vpřed a umožňuje nám vytvářet úžasné věci. Věříme, že každý člověk se rodí 
jako neomezený zdroj kreativního potenciálu, který je nutné podporovat a rozvíjet. 
Kreativita byla definovaná jako klíčová schopnost pro 21. století a Laboratoř je zde 
proto, aby jí dala možnost se rozvinout. 

V roce 2018 Laboratoř obhájila svou existenci, i v konkurenci velkých interaktivních 
výstav a dále rozvinula svůj potenciál v nových tématech, kterým jsme se zde vě-
novali. Celkem jsme v roce 2018 v Laboratoři pracovali se čtyřmi tématy. Tři jsme 
otevřeli jako nová. Téma Papírmache bylo otevřeno v roce 2017 a pokračovalo první 
tři měsíce roku 2018.

• Téma Papírmaš (od 15. 11. 2017 do 18. 3. 2018) - V rámci tohoto tématu jsme 
zkoumali techniku papírmache nebo také kašírování. Lepení, patlání a polepová-
ní tvaru papírem. Návštěvníky jsme oblékli do bílých plášťů a dali jim možnost se 
doslova vyřádit při tvorbě ať již velkých plastických objektů nebo svých vlastních 
malých projektů. Někteří návštěvníci se pravidelně do Laboratoře vraceli, aby 
mohli pokračovat v tvorbě svých výrobků. Velké plastiky žraloka a jednorožce, 
na kterých jsme v Laboratoři s dětmi procovali, byly použity ve výstavě Cesta do 
Mytologie. Děti tak měly možnost procovat na něčem důležitém. 

• Téma Bestiář (od 13. 6. do 30. 9. 2018) - Toto téma Laboratoře bylo inspirované 
výstavou Cesta do Mytologie a spoluprací s týmem Divadla bratří Formanů. Vy-
tvořili jsme prostor, který dále rozvíjel téma mytologie, mytologických postav, 
archetypů, příběhů a fantazie. Dětem jsme dali možnost hrát si s příběhy a fan-
tazií ve velkém stínovém divadle, které nabízelo celkem sedm stanovišť. V druhé 
části se pak děti věnovaly tvorbě vlastní knihy - Bestiáře tím, že skládaly různé 
obrazy, vzory, nápady, myšlenky, příběhy a tak daly možnost vzniknout bytostem 
zcela novým. 

• Téma Animace (od 13. 10. do 30. 11. 2018 / pro školy k dispozici až do 04/19) - 
Animační studio představovalo pilotní program pro velký projekt, který plánujeme  
v budoucnu rozvinout a realizovat. Zároveň s sebou přineslo poněkud jinou koncep-
ci, kdy jsme v první části programu vytvořili dva dvoudenní workshopy věnované 
tvorbě animovaného filmu a několik čtyřhodinových workshopů pro školní skupiny. 
Workshopy byly vedené zkušenými profesionálními animátorkami ze studia UL-
TRAFUN. Návštěvníci zde měli možnost vyzkoušet svůj talent a vytvořit si originální 
animovaný film. Někdo se osvědčil jako režisér, někdo jako vášnivý scénárista, ně-

 

• kdo jako šikovný výtvarník nebo zručný animátor. Následně jsme vybavili vlastní 
studio a dále se animaci v Laboratoři věnovali. 

• Téma Advent (od 1. 12. do 30. 12. 2018) - Po čas adventu se Laboratoř proměnila 
v exkluzivní papírnictví a na různých tvůrčích stanovištích si návštěvníci mohli 
vytvářet krásná vánoční přání, pohledy a karty, vyrábět vlastní balicí papír a do-
konce zde mohli i balit své vánoční dárky. 



INTERAKTIVNÍ EXPOZICE
Velký úspěch zaznamenaly velké výstavní projekty: Cesta do Mytologie, Včela: Ta-
juplný výlet za sluncem, Laboratoř - Bestiář i Půlstoletí s Cimrmanem. V tomto roce 
Sladovna více “exportovala“ - Zahraj si mini Tygře (Břeclav, České Budějovice), 
Děti Lví srdce (Banská Bystrica, Volyně). V druhé polovině roku 2018 jsme začali  
s přípravou dramaturgie na rok 2019 a další roky. Připravujeme projekt Zachuch-
leno, Góóól a 7 Vallies.



DĚTI LVÍ SRDCE

V příběhu na motivy knihy Astrid Lin-
dgrenové Sladovna poprvé představi-
la svým návštěvníkům formát, který tu 
- jako pravděpodobně většina českých 
dětí - dosud neviděli. Děti Lví srdce jsou 
dobrodružným divadelním představením,  
v němž hráli hlavní roli především (větši-
nou dětští) návštěvníci. Ti pomáhali dvoji-
ci lektorů-herců na cestě za přemožením 
vládce, tyrana, který zotročuje a ničí. Celé 
představení provázela efektní anima-
ce kombinovaná s pohybovými senzory. 
Herci působili v roli průvodců, kteří dopro-
vázeli děti napříč příběhem. Je to poprvé, 
kdy Sladovna takto intenzivně pracovala  
s digitálními technologiemi.

Termín:   4. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Návštěvnost: 12 450

Koproducenti výstavy

COMPAGNIA T P O (Itálie)

Partneři výstavy

Město Písek
Ministerstvo kultury České republiky
Jihočeský kraj
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

Víte, že k tomu, abyste se stali hrdinou, 
nepotřebujete žádné superschopnosti ani 
kouzelný plášť?

Dětský návštěvník se o tom sám mohl pře-
svědčit ve Sladovně na výstavě Já Hrdina. 
Tato oživlá výstava byla věnovaná složkám 
integrovaného záchranného systému a si-
tuacím, v nichž v případě znalosti správné-
ho postupu můžete zachránit lidský život. 
Každý může být hrdinou.

Termín:   23. 3. 2018 – 29. 4. 2018
Návštěvnost: 4985

Partneři výstavy

Partneři: 
Město Písek
BESIP
Jihočeský kraj
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

JÁ, HRDINA



CESTA DO MYTOLOGIE

Ve Sladovně vznikla zážitková, herní vý-
stava za spolupráce Sladovny, Divadla 
bratří Formanů a Josefa Sodomky. Zro-
dila se expedice do čarovného kraje, kde 
se děti v divadelních kulisách samy po-
nořily do světa mytologie. Pokusily se 
osvobodit jednorožce, porazit bazilišky  
a v kůži mořských panen plavaly na ostrov 
vlkodlaků. Pakliže se jim podařilo zasadit 
semínko nového života, byla tu určitá šan-
ce, že spatřily i bájného fénixe. 

Termín:   11. 5. – 7. 10. 2018
Návštěvnost: 26 544

Koproducenti výstavy

Divadlo bratří Formanů

Partneři výstavy

Město Písek
Lesy města Písku s.r.o.
Jihočeský kraj
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

Výstava z Rumunského DaDeCe s hračka-
mi o hračkách přinášela dva pohledy na 
hrací prvek. Z jedné strany jako na součást 
kulturního dědictví, z druhé strany jako na 
objekt, který podporuje dětské sebevyjád-
ření, radost a poznávání světa.

Termín:   13. 6. 2018 – 2. 9. 2018
Návštěvnost: 15 849

Koproducenti výstavy

Da‘DeCe

Partneři výstavy

Město Písek
Jihočeský kraj
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

SLONI, KUKAČKY, KONĚ A JÁ



VČELA  - TAJUPLNÝ VÝLET ZA SLUNCEM

Staňte se včelou a vydejte se za sluncem.

Chcete zažít včelí svět všemi smysly? Ote-
vřete oči, nastražte uši a přivoňte. Cítíte tu 
vůni medu a pláství? Matka včel tu na vás 
čeká a potřebuje vaši pomoc. Pomůžete jí?

Živá výstava pro děti a jejich dospělé při-
náší zajímavé pohledy na včely a na orga-
nismus včelstva ve snaze porozumět jeho 
tajemstvím. Děti zde najdou podněty k po-
znávání všemi smysly, seznámí se s živo-
tem v úlu, jeho strukturou, a především se 
naučí mít včely rády či získají pokoru před 
tajuplným životem tohoto pracovitého  
a neuvěřitelně inteligentního hmyzu.

Termín:   21. 11. 2018 - 28. 4. 2019 
Návštěvnost: 30 602

Koproducenti výstavy

Suncab.org

Partneři výstavy

Suncab.org
Město Písek
JAF HOLZ spol. s r. o.

Mediální partneři

Český rozhlas České Budějovice
Hitrádio Faktor



OTEVŘENÉ DÍLNY

Tvůrčí dílny pro všechny návštěvníky Sladovny, kde lze svobodně poznávat jazyk vý-
tvarného umění a rozvíjet svou  pohybovou, hudební a rytmickou  kreativitu.

OSTATNÍ VÝSTAVNÍ PROJEKTY
Regionální výstavy (Malá galerie)

Cyklus regionálních výstavy v rámci Malé galerie, v němž se představují především 
umělci z Písku a okolí, malíři, grafici či fotografové a nebo umělci nějakým způsobem  
s regionem svázaní.

Samostatné kulturní akce /výstavy, přehlídky, soutěže, dílny

Cyklus akcí, výstav a dílny, které vznikaly na základě spolupráce s  jinými vzdělá-
vacími organizacemi či institucemi.

AKCE
Debaty, diskuse, přednášky

Debaty, diskuze, přednášky Od Do

Karel Funk - Od Drtikola po Švejcara - přednáška 4.1.2018 4.1.2018

K. Funka -  Eurytmie, inspirovaná knihami - přednáška 11.1.2018 11.1.2018

Karel Funk, Rak - prezentace nové knihy 5.2.2018 5.2.2018

Beseda s K. Schwarzenbergem 8.2.2018 8.2.2018

Biskup na snowboardu - přednáška 12.4.2018 12.4.2018

Beseda s Věrou Sosnarovou 18.10.2018 18.10.2018

Vánoce  na fotografiích věžného 11.12.2018 11.12.2018

Godi Keller - přednáška 7.11.2018 7.11.2018

Samostatné kulturní akce Od Do

Velikonoční dílny 31.3.2018 31.3.2018

Ytong – výstava práce studentů 8.6.2018 10.6.2018

Festival Volyně – Lví srdce performance 15.6.2018 16.6.2018

Pískoviště – oživlé Nádvoří 11.5.2018 12.5.2018

Pískoviště -  průvod, ohnivá show a tančírna s Circus Problem 11.5.2018 11.5.2018

Festival Bánská Bysrtica – Lví srdce 20.9.2018 23.9.2018

Půlstoletí s Cimrmanem  - výstava 13.10.2018 15.3.2019

Šikovní DJC – výtvarná díla členů souboru Divadla J. Cimrmana 13.10.2018 1.3.2019

Oslava 100 let Republiky – Oživlé nádvoří 13.10.2018 13.10.2018

Oslava 100 let Republiky  - Arrived: divadelní vystoupení v ulicích 13.10.2018 13.10.2018

Adventní dílny ve Sladovně 2.12.2018 2.12.2018

Samostatné kulturní akce Od Do

Klára Sedlo 18.12.2017 15.1.2018

Michal Wellner Pospíšil 19.12.2017 28.1.2018

MG Antonio Lopomo 17.1.2018 25.2.2018

Vladimír Nosek 28.2.2018 1.4.2018

Pavel Koch 21.3.2018 2.5.2018

Vladimír Teska 4.4.2018 13.5.2018

Jiří Řeřicha 16.5.2018 17.6.2018

Vladimír Komas 20.6.2018 22.7.2018

Renata Štolbová 29.8.2018 30.9.2018

Lenka Pálková 10.10.2018 2.12.2018

Miroslav Krajánek 5.12.2018 20.2.2019

Ateliér - otevřené dílny Od Do

Experimentální výrazové dílny - pohybové pro teenagery 1 x týdně 

Experimentální výrazové dílny - pohybové pro dospělé 1 x týdně 

Experimentální výrazové dílny - hudební FUSION 1 x týdně 

Cvičení čchi-kung 1.10.2018 28.1.2019



Kulturní akce pro děti

Kulturní akce pro dospělé

Další kulturní akce pro dospělé (divadlo, koncerty...) Od Do

LiStOVáNí: Co by můj syn měl vědět o  světě 17.1.2018 17.1.2018

LiStOVáNí: A taková to byla láska 14.3.2018 14.3.2018

LiStOVáNí: Nejlepší kniha o Fake News 11.4.2018 11.4.2018

Noc literatury 9.5.2018 9.5.2018

LiStOVáNí: Kluk z kostek 11.9.2018 11.9.2018

LiStOVáNí: Sv. Barbora 16.10.2018 16.10.2018

LiStOVáNí: Doppler 20.11.2018 20.11.2018

Další kulturní akce pro děti (divadlo, koncerty...) Od Do

Smysl Kura – loutkové představení 9.2.2018 9.2.2018

Smysl Kura – loutkové představení 10.2.2018 10.2.2018

Příměstský tábor: Wonderland 9.7.2018 13.7.2018

Příměstský tábor: Animační půda 16.7.2018 20.7.2018

Příměstský tábor: Pohybové divadelní léto 23.7.2018 27.7.2018

Oslava 100 let Republiky - loutkové představení O pejskovi a kočičce 13.10.2018 13.10.2018



86%

13%
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NÁVŠTĚVNOST

Oproti očekávání v roce 2018 Sladovna zaznamenala z hlediska návštěvnosti opět 
rekordní období, a to i přes slabší letní měsíce, které byly poznamenány tropickým 
horkem. Celkem Sladovnu navštívilo 58 747 návštěvníků. Hlavní cílovou skupinou 
zůstávají školní skupiny a rodiny s dětmi, výzvou pro další období jsou teenageři a 
dospělí. 

Hlavními důvody byly především tyto faktory:

• Podařená marketingová a PR kampaň téměř ve všech obdobích roku – přede-
vším v celorepublikových médiích – Host Radioožurnálu, Česká televize.

• Velmi silná orientace na oslovení škol.
• Šíření dobrého jména Sladovny v ČR i v zahraničí.
• Kvalitní program, kvůli kterému se návštěvníci vracejí.

Tabulka: Statistika návštěvníků výstav 2013 – 2018
 Platící návštěvníci ve výstavách (bez akcí a dalšího programu) 

Měsíc Galerie Perman. Akce Dílny Platící Neplatící Celkem

Leden 2276 225 85 2 2588 326 2914

Únor 2695 191 188 2 3076 313 3389

Březen 5152 235 58 0 5445 1234 6679

Duben 2943 145 94 0 3182 353 3535

Květen 2630 198 0 0 2828 2836 5664

Červen 3799 158 0 0 3957 582 4539

Červenec 7910 214 42 0 7738 478 8216

Srpen 7143 175 0 0 7318 466 7784

Září 2945 135 31 0 3111 495 3606

Říjen 2738 226 103 39 3106 699 3805

Listopad 3553 291 71 0 3915 413 4328

Prosinec 3249 293 20 0 3562 726 4288

Celkem 47 033 2486 692 43 49 826 8921 58 747

Tabulka: Statistika návštěvnosti včetně akcí za rok 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Leden 177 1919 2506 1849 855 2501

Únor 1198 3370 2705 2958 2212 2886

Březen 1720 3032 3309 2980 3479 5387

Duben 1914 3375 3729 2637 2629 3088

Květen 1332 1462 3558 2168 2933 2828

Červen 2587 1929 2018 1828 3500 3957

Červenec 2321 3679 5958 4599 11 617 7696

Srpen 3031 3757 6045 4806 11 100 7318

Září 1361 1676 2689 1565 1081 3080

Říjen 3715 2163 4512 2283 3748 2964

Listopad 3901 951 1042 2680 3647 3844

Prosinec 2330 2085 1774 1769 2014 3542

Celkem 25 587 29 398 39 845 32 122 48 815 49 091

Jednotliví návštěvníci 50 419

Skupiny návštěvníků 7636

Návštěvníci doprovodného programu 692

Graf: Porovnání individuálních návštěvníků a návštěvnických skupin



FINANCOVÁNÍ

Ve finanční oblasti byla opět důležitou aktivitou snaha diverzifikovat příjmy Sla-
dovny Písek o.p.s., s cílem získávat stále větší objem finančních zdrojů od jiných 
subjektů než pouze od zakladatele. 

Poměr příjmů od města Písku je v obou porovnávaných letech téměř stejný, vel-
ký rozdíl tvoří nárazový příspěvek na doplnění zhášecího plynu a revize zařízení 
(1.212.602 Kč). K poměrně výraznému nárůstu došlo v položce vstupné. Pokles 
u grantů lze vysvětlit faktem, že ve většině případů jde o granty, jejichž čerpání 
bude v nadcházejících letech. Dále byly v roce 2017 podpořeny 2 investiční projek-
ty (Mraveniště, Hnízdo ilustrace).

Velmi důležitým faktorem v tomto období je schválení grantové žádosti v progra-
mu Kreativní Evropa – Unprepared hearts, které kromě finančních zdrojů přináší 
také značnou mezinárodní prestiž. Dále jsme dvakrát získali podporu v Evropském 
grantovém programu Erasmus+, jednou na dobrovolníka z Německa a podruhé na 
projekt Story of the Otava river (Pískoviště).

Porovnání struktury příjmů 2018 / 2017

Graf: Struktura příjmů 2018 Graf: Struktura příjmů 2017

ZÍSKANÉ GRANTY, DOTACE A FINANČNÍ DARY V ROCE 2018

Přijaté dary:
Přijaté dary finanční – Helena Hoffmeisterová   15.000,-
Přijaté dary věcné – JSF HOLZ s.r.o    12.342,-
Celkem        27.342,-

Přijaté granty:
Jihočeský kraj   
Čarokraj       20.000,- 
Největší dětskou galerii najdete na jihu Čech   20.000,-
Internetový koutek pro veřejnost     33.760,-
Celkem        73.760,-

Zahraniční granty
Creative Europe - Unprepared hearts     43.000,-
Celkem          43.000,-
Granty celkem          116.760,- 
     
Dotace z rozpočtu Města Písku:
Dotace kulturní činnost                4.600.000,-
Dotace na provoz Turistického informačního centra            1.000.000,-
Dotace na správu majetku města, revize a opravy                           2.748.000,-
Dotace na revize a doplnění hasiva v tlakových nádobách             1.212.602,-
Dotace z rozpočtu Města celkem                 9.560.602,-

Příspěvek úřadu práce:        162.297,-

Celkem dotace, příspěvky a granty               9.839.659,- 
  
Veřejné sbírky - nebyly realizovány.

 město       vstupné       akce       granty a dary       prodej zboží       ostatní  
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PÍSEK

• A.T.I.C. – certifikát klasifikační třída B – datum vydání 12.9.2017
• Certifikát kvality ČSKS – datum 27.4.2018
• Poskytované služby: veřejný internet ( prvních 10 min. zdarma ), kopírování, ske-

nování, prodej vstupenek na kulturní  akce pořádané v galerii Sladovna o.p.s., do-
bíjení karet MHD – spolupráce s ČSAD, vyhledávání dopravních spojení, obsluha 
rezervačního systému na věž kostela Narození Panny Marie, půjčování klíčů od 
vojenského hřbitova, půjčování audio guide, prodej suvenýrů, půjčování elektro-
kol

• Správa a aktualizace webových stránek www.pisek.eu a FB stránek Infocentrum 
Písek

• Aktualizace databází stravovacích a ubytovacích zařízení březen a listopad 2018
• pravidelná kompletace podkladů pro kulturní měsíčník Zpravodaje města Písek
• Provozní doba v roce 2018 v rozsahu: květen – září denně 9 – 18 h, říjen – duben: 

denně 9 – 17 h

Tabulka: Statistika návštěvnosti za rok 2018

Tabulka: Statistika návštěvníků TIC   2013 – 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Leden 1869 1182 1492 2016 1798 2857

Únor 1843 2269 1782 1967 2199 1896

Březen 2400 2421 2443 2288 2031 3090

Duben 2373 2349 3044 2730 3303 2364

Květen 3018 3868 4047 3759 3949 4116

Červen 3440 4058 4089 2633 3591 3315

Červenec 7265 8096 8406 6142 9100 7924

Srpen 7770 8700 8820 5635 11 109 6328

Září 3815 3137 3630 3232 4213 3372

Říjen 2551 3215 3014 3224 3170 2856

Listopad 1940 2894 2184 2447 2539 1920

Prosinec 1497 1614 1876 2014 2321 1859

Celkem 39 781 43 803 44 827 38 087 49 323 41 897

Čeští turisté Zahraniční turisté Celkem

Leden 2797 62 2859

Únor 1849 47 1896

Březen 3056 34 3090

Duben 2295 138 2433

Květen 3908 208 4116

Červen 3090 242 3315

Červenec 7500 426 7926

Srpen 6016 312 6328

Září 3144 228 3372

Říjen 2689 167 2856

Listopad 1836 84 1920

Prosinec 1805 54 1852

Celkem 39 985 2002 41 987



O ORGANIZACI

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. byla založena 13. září 2006 městem Písek za účelem za-
jišťování a organizace kulturních a kulturně-společenských služeb a činností, ze-
jména provozu expozic v objektu Sladovny. 

K zajištění své činnosti má společnost od města Písku v pronájmu budovu Sla-
dovny.

Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů, opatření Ministerstva financí č. j. 283/76 102/2000 ve znění pozdějších před-
pisů a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky  
č. 504/2002 ve znění pozdějších předpisů. Účetním obdobím je kalendářní rok. 

Společnost nemá žádné podíly jiných účetních jednotek.

Společnost nevlastní žádné akcie ani majetkové cenné papíry.

V evidenci není žádný závazek s dobou splatnosti delší než pět let.

K datu účetní závěrky nemá společnost po splatnosti žádné závazky na sociálním  
a zdravotním zabezpečení či daňové nedoplatky. 

Společnost nemá žádné závazky nezachycené v bilanci.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Statutární orgán - ředitel (stav k 31. 12. 2018)

Ing. Adam Langer

Správní rada (stav k 31. 12. 2018)

Ing. arch. Radek Boček (předseda správní rady) 
Ing. arch. Martin Zborník (člen správní rady) 
Ing. Edita Kučerová  (člen správní rady) 
Martin Presl (člen správní rady)
Mgr. Ing. Jiří Hořánek (člen správní rady) 
Jan Němec (člen správní rady) 

Dozorčí rada (stav k 31. 12. 2018)

Josef Soumar (předseda dozorčí rady)
Marie Mašková (člen dozorčí rady)
Ing. Ladislav Toman (člen dozorčí rady)



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ekonom
(externí smlouva / 
úvazek)

Technik budovy

(Úvazek 1)

Úklid 1

(úvazek: 0,75)

Úklid 2

(úvazek: 0,75)

Brigádníci
- dle sezony

Externí dramaturg

(externí smlouva)

Marketing

(úvazek 1)

Vedoucí recepce

(úvazek: 1)

Vedoucí TIC

(úvazek: 1)

Externí pracovník 
recepce
- dle sezony

Pracovník TIC

(úvazek: 1)

Galerijní pedagog

(úvazek 1)

Hlavní lektor

(úvazek: 0,75)

Lektor

(úvazek: 1)

Lektor

(úvazek: 1)

Lektor

(úvazek: 1)

Lektor

(úvazek 0,75)



PROSTORY

Vysoké trámy
Vysoké trámy je krásný a dřevem vonící prostor s nepravidelným půdorysem  
o rozloze 409 m2 a úžasnou akustikou. Sál v současné době slouží zejména pro 
interaktivní expozice.

Nízké trámy
Ve třetím nadzemním podlaží se nachází druhý sál s dřevěnými trámy a dřevěnou 
podlahou. Tento sál o rozloze 409 m2 působí velmi příjemným dojmem a v součas-
né době slouží zejména pro interaktivní expozice.

Bílé a Debatní trámy
V rekonstruovaných půdních prostorech Sladovny se nachází dva spojené sály 
s dřevěnou podlahou a bíle obloženými trámy o rozloze 336 m2. Tento prostor je 
vhodný pro pořádání výstav, různých školení, seminářů, workshopů a představení 
pro menší skupiny diváků. Stejně jako ostatní prostory Sladovny mají i tyto dva 
sály vyřešeno internetové připojení pro větší počet uživatelů.

Malá galerie
Výstavní síň Malá galerie s pravidelným, téměř čtvercovým půdorysem, slouží ze-
jména jako výstavní prostor pro cyklus regionálních výstav. Tomuto výstavnímu 
prostoru dominují dva kamenné sloupy uprostřed a kamenná podlaha. Rozloha 
místnosti je 157 m2.

Sály se stálými expozicemi
V přízemních sálech se nacházejí dvě stálé expozice: Radek Pilař (písecký rodák 
a autor výtvarné podoby Čtvrtkova Cipíska) a expozice „Po stopách ilustrace“ za-
měřená na vývoj ilustrace dětské knihy.

Terasa 
Terasa Sladovny slouží především v letních měsících jako oddechová zóna pro 
návštěvníky galerie. 

Nádvoří
Nádvoří Sladovny slouží jako veřejně přístupná oddechová zóna uprostřed města 
či tvoří přirozený amfiteátr v momentě, kdy se zde pořádají menší či větší kulturní 
akce pod širým nebem. Centrum nádvoří zaujímá vodní fontána, která je příjem-
ným osvěžením v letních měsících.

Červený ateliér
Prostor, který vznikl rozsáhlou rekonstrukcí středové části Sladovny, sál má trámy 
uprostřed. Stejně jako ostatní prostory Sladovny má i tento sál vyřešeno internetové 
připojení pro větší počet uživatelů.

Dream studio
Prostor, který vznikl rozsáhlou rekonstrukcí středové části Sladovny, sál má trámy 
uprostřed. V začátku roku 2017 zde působila svíčkárna Rodas, která byla později pře-
sunuta do prostoru, kde byly dříve Výtvarné dílny a kancelář galerijního pedagoga. Na 
konci roku byl tento prostor využíván především pro experimentální dílny pro teen-
agery a dospělé.

Svíčkárna Rodas
Nachází se ve 2. patře,  je provozována externě.

Sklep
Unikátní prostor, kde zůstaly zachovány některé původní technologie potřebné k vý-
robě sladu. V části těchto prostor je umístěna stálá expozice „Sladovnictví“.

Kavárna – celoroční provoz
Kavárna se nachází ve sklepení dolní části budovy a je provozována externí firmou. 
Nad rámec kavárenské činnosti zde probíhá také kulturní, převážně hudební program 
a velmi originální aromabar. 



Hospodářský rok 2018

Porovnání hospodářského výsledku organizace: V roce 2018 byl hospodářský výsle-
dek 131.243,88 Kč. V roce 2017 byl hospodářský výsledek 670.624,28 Kč.

Město Písek v roce 2018 mimořádně přispělo Sladovně o.p.s. částkou 1.212.601,50 
Kč na doplnění plynového hasiva a tlakových zkoušek po 10 letech. Z tohoto důvodu 
došlo k výraznému zvýšení nákladů v ostatních službách oproti rozpočtu.

Díky změně dodavatele plynu se podařilo snížit náklady o 162 tis. Kč oproti předcho-
zímu roku.

V porovnání s minulým rokem došlo k nárůstu tržeb z prodeje kulturních akcí a ze 
vstupného o 600 tis. Kč. Hlavním důvodem byla celková vysoká návštěvnost, dále 
otevření výstavy Cesta do Mytologie a výstavy Včela: tajuplný výlet za sluncem, dvou
úspěšných výstav s Divadlem Járy Cimrmana a také zhodnocení výstavy Mraveniště.

V roce 2018 došlo k poklesu výnosů z grantů, a to z důvodu, že jsme žádali o víceleté
projekty s čerpáním převážně v roce 2019, 2020.

V rámci organizačních změn došlo ke zrušení pracovní pozice manažera provozu  
a vzhledem k dlouhodobým pracovním neschopnostem některých ze zaměstnanců, 
došlo v roce 2018 k mírnému snížení mzdových nákladů oproti roku 2017. Na základě
schválení zahraničních grantů, se předpokládá v roce 2019 přijmutí nových zaměst-
nanců a s tím související navýšení mzdových nákladů pro příští rok.

V roce 2017 organizace investovala do dlouhodobého majetku, stálé výstavy Mrave-
niště a Dětské knižní ilustrace. V roce 2018 došlo ke zhodnocení stálé výstavy Mra-
veniště o 145.000 Kč.
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KONTAKTNÍ INFORMACE

Sladovna Písek o.p.s.
Velké náměstí 113
397 01 Písek

IČO: 26108658

+420 387 999 997

INFO@SLADOVNA.CZ
REZERVACE@SLADOVNA.CZ
WWW.SLADOVNA.CZ


