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SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

Sladovna Písek o.p.s. je organizace založená městem Písek za účelem využití potenciá-
lu rekonvertované budovy písecké sladovny pro kulturní život Písku a jeho turistický ruch.  
Zároveň zajišťuje i fungování Turistického informačního centra.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Rok 2020 byl pro každého rokem změn a nových zkušeností. Stejné to bylo i ve Sladovně. 
Nyní se obracím zpět a reflektuji, co vše se událo. Nejprve se nám trochu zhroutil svět. Do 
té doby bylo dotýkání se a vzájemné setkání klíčové v každé naší výstavě. Snažili jsme se 
najít nové cesty: online programy, kreativní laboratoř, vstup do veřejného prostoru, intimní 
zážitek oproti kolektivnímu zážitku a další a další. Byla to velká zkušenost. Zároveň jsme 
řešili velké změny v mezinárodních projektech, kde se počítalo s cestováním a výměnou 
zkušeností. 

Myslím si, že jsme se hodně naučili, v rámci možností vše zvládli a pro další roky tyto zku-
šenosti zúročíme v podobě vytvářeného obsahu ve Sladovně. Za statečnost patří velké díky 
každému jednomu zaměstnanci Sladovny, všem externím spolupracovníkům, všem přáte-
lům Sladovny. Za podporu děkuji všem spolupracujícím institucím u nás i v zahraničí, asoci-
aci Hands On, Nové síti, IDU. Významné poděkování patří samozřejmě městu Písek, členům 
správní a dozorčí rady, krásné budově Sladovny, řece Otavě a samozřejmě všem návštěv-
níkům, dětem a našim rodinám za to, že Sladovna je Sladovnou. Těším se na další setkání  
s vámi. Buďte zdraví jako voda.

Výroční zpráva je zveřejněna také na webových stránkách organizace:
www.sladovna.cz

STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Hlavní činnost SLADOVNY PÍSEK o.p.s.
 
 Sladovna – galerie hrou
 Hlavní výdobytky roku 2020
 Stálé výstavy
 Interaktivní výstavy
 Ostatní výstavní projekty
 Akce
 Návštěvnost
 Financování/ekonomika
 Získané granty, dotace a finanční dary

 TIC
 Turistické informační centrum
 Návštěvnost

O organizaci
Orgány společnosti
Organizační struktura
Prostory
Hospodářský rok 2020

Příloha č. 1:
1.1 Zpráva nezávislého auditora
1.2 Rozvaha
1.3 Výkaz zisku a ztráty
1.4 Příloha účetní závěrky za rok 2020



VŠEOBECNÉ INFORMACE K 31. 12. 2020
 
Název organizace: SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
Adresa:   Velké náměstí 113, 397 01 Písek
Kontaktní údaje:  Tel.: 387 999 997, e-mail: info@sladovna.cz
   www.sladovna.cz
Zakladatel:  Město Písek, Velké náměstí 114, Písek, IČO: 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, zejmé-
na 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 neperiodic-
kých publikacích, ve znění pozdějších předpisů,

• spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování výstavní, kul-
turní 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 – turistické informační centrum



HLAVNÍ VÝDOBYTKY ROKU 2020 

Živý kulturní prostor

Na sklonku roku jsme dokončili dva nové projekty. U obou zkoušíme zcela odlišný 
přístup – velmi omezenou kapacitu osmi osob, aby se každý návštěvník mohl těšit z 
osobního přístupu lektorů Sladovny a ještě intenzivnějšího zážitku. V prvním případě 
jde o multimediální expozici Urbania, která se věnuje tématu správy města. Druhou 
novinkou je Laboratoř: O vodě, kde pouštíme návštěvníky do procesu vzniku výstav  
a experimentujeme společně s nimi. Vyústěním bude otevření velké expozice s téma-
tem vody v květnu 2021.

Interaktivita

I přesto, že Sladovna musela být několik měsíců zavřená, neusnuli jsme na vavří-
nech a hledali nové možnosti, jak se dostat k divákovi. Společně s UUUL – dětské 
muzeum a Klášter Broumov – vzdělávací a kulturní centrum jsme pracovali na zvu-
komalebném on-line workshopu Jak zní svět, který bude zahájen na začátku roku 
2021. Jedná se vůbec o první on-line formu, kterou Sladovna nabízí. Zároveň jsme 
spolupracovali na převedení představení Volní jako ptáci do online prostředí. Hrálo se 
v Itálii. V České republice jej převzalo Národní divadlo. Dále jsme vedli dialog s učiteli 
i s jednotlivci o tom, kam by Sladovna mohla v dalších letech směřovat, a to i v rámci 
potřeb školských zařízení

Kreativita

Rok 2020 byl významně ovlivněn pandemickou situací, ale měl i své pozitivní strán-
ky. Díky dlouhodobému uzavření Sladovny pro návštěvníky jsme měli prostor věnovat 
se činnostem směrem dovnitř instituce, pracovat na stálých výstavách, organizační 
struktuře, rozvoji týmu Sladovny i na cílech a misi Sladovny v rámci Akademie diva-
delního institutu.



STÁLÉ EXPOZICE V PROVOZU

Mraveniště

Mraveniště je plné inspirace, svobodné hry, je to obrovský prostor pro vlastní představi-
vost. Nabízí možnost vcítit se do role malého lesního tvora. Zkoumat desítky metrů tunelů, 
mostů a různých zákoutí. Vyšplhat na strom, najít mravenčí ložnici, setkat se s královnou 
a starat se o mravenčí kukly.

Autorem výstavy Mraveniště je výtvarník Vladimír Větrovský, který na něm pracoval s tý-
mem šikovných lidí z Hřiště pod Květinou. Na stavbu Mraveniště použili více než deset 
kubíků dřeva. Nepokáceli ho v lese, ale zrecyklovali staré nepoužívané palety. 

Pilařiště

Pilařiště je fantazijní a svobodný herní prostor pro děti od 0 do 6 let inspirovaný abstrakt-
ním dílem ilustrátora Radka Pilaře. Skrze hru v něm mohou děti všemi smysly zkoumat  
a poznávat sami sebe i okolní svět. 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 fantazie dítěte formou hry. 

Projekt byl podpořen z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – 
Česká republika 2007-2013. Na projektu jsme spolupracovali s vídeňským dětským mu-
zeem ZOOM a s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích.

Výstava Sladovnictví

Sladovnictví je výstava přibližující technologii výroby sladu, který je srdcem každého piva. 
Prostřednictvím několika příběhů je možné vstoupit do „zlatých časů“, krizových váleč-
ných let i nedávné historie písecké Sladovny.

Výstava Radka Pilaře

Výstava „Radka Pilaře“, významného rodáka a autora výtvarné podoby Čtvrtkova Cipíska. 
Koutek věnovaný Radku Pilařovi je umístěn v půvabném klenutém prostoru o rozloze té-
měř 200 m2. Návštěvník se tak ocitne přímo v Pilařově světě s pocitem, že mistr si jen na 
chvilku někam odskočil.

Hnízdo ilustrace

Hnízdo ilustrace je otevřená výstava, která hostí ilustrace všech generací a forem. Děti 
zde objeví svět dětských obrázkových knih a příběhů v nich ukrytých. Najdou zde ilustra-
ce významných českých ilustrátorů. Odkrývat je přitom mohou způsobem jim nejbližším 
- prožitkem a hrou. Stejně jako se rodí noví čtenáři, rodí se i nové obrazové knihy, které  
v budoucnu třeba najdou cestu i do našeho Hnízda. 



STÁLÉ EXPOZICE V PROVOZU

Laboratoř

Projekt Laboratoř je realizován s cílem vytvořit ve Sladovně, galerii orientované zejména 
na rodiny s dětmi, novou platformu rozvíjející lidskou kreativitu. Malí i velcí návštěvníci zde 
mohou tvořit, hrát si, inspirovat se, zkoumat a poznávat svět výtvarného umění. Mění se 
téma, obsah, i prostorové řešení a materiálové vybavení. Laboratoř je kreativní prostor, ve 
kterém je hra a zážitek z tvorby důležitější než výsledek.

• Všude papír

(Do 26. 4. 2020) Toto téma nabídlo znovu zcela nový prostor i formu zážitku. Téma ateliéru 
navázalo na výstavu papírových modelů s názvem Papírové království Richarda V. Výsta-
va byla věnována osobě legendárního tvůrce papírových modelů pana Richarda Vyškov-
ského, který za svůj život navrhl několik stovek papírových modelů, které se pravidelně 
objevovaly např. v časopise ABC. Ale aby to celé nebylo pouze o vitrínách a modelech 
za sklem, byla součástí papírové invaze také kreativní kartonová dílna (Laboratoř - Všu-
de papír), na které se Sladovnou spolupracoval Ing. arch. Martin Zborník. Ateliér pracoval  
s možnostmi kartonového materiálu v tématech, která se v průběhu času střídala. Prvním 
tématem bylo stavění, hrady, město. Návštěvníci zde mohli použít stovky kartonových 
krabic (stejného formátu a bez potisku) jako cihly, ze kterých mohli budovat prakticky 
cokoli, možné bylo i bourat. Kromě samotného stavění nabízel ateliér dva velké stoly, kde 
bylo  možné věnovat se koncentrované tvůrčí práci. Materiál zde použitý byl opět papír v 
různých formách (karton, lepenka, balicí papír), který dává tvorbě velké možnosti, ale zá-
roveň také limity. Pro školy navíc na toto téma vznikl program, který spojuje tvůrčí aspekt 
tvorby a dynamické až divadelní vedení, které vytváří pro každou skupinu velmi silný zá-
žitek.

• Nebe

(1.7. - 11. 10. 2020) Tentokrát jsme připravili působivou interaktivní scénografickou insta-
laci, doprovázenou vyprávěním příběhů. Jak to vlastně tenkrát bylo s tím nebem? Nemají 
v tom prsty mravenci? Co byste chtěli v nebi najít vy? Pojďte si vytvořit svůj vlastní kousek 
nebe, který se může stát trvalou součástí naší instalace nebo si ho můžete schovat do 
kapsy a odnést domů.

• O vodě

(Od 17. 11. 2020) Od jara jsme zkoumali řeku, vodu a vše okolo ní. Sbírali jsme příběhy, 
informace, pili vodu z různých studánek a hleděli na ni z nejrůznějších úhlů a v rozličných 
náladách. Naše poznatky jsme nashromáždili v experimentálním prostoru Laboratoře  
a nabídli možnost návštěvníkům experimentovat za pomoci slov, zvuků, světel i stínů  
i dalších vjemů najít paralelu zhudebněné symfonické básně jednoho známého českého 
skladatele zkomponovanou pro Vltavu a pokusit se tak vytvořit naši/vaši skladbu pro by-
tost vody - řeku Otavu.



ZÁŽITKOVÉ VÝSTAVY



Za barokem

Když projdete dveřmi do největšího sálu 
Sladovny, ocitnete se v barokním městeč-
ku, které čeká, až ho začnete objevovat. 
Vstoupíte na ulici, která v dobách dávno 
minulých zdobila obydlí několika důleži-
tých lidí se zajímavými povoláními.
Architekt, malíř, alchymista či hudebník 
vás pozvou do svých obydlí a ukáží vám, 
jak tehdy svou profesi vykonávali a dovo-
lí vám, abyste si vše také sami zkusili. A 
možná se do toho všeho přimotá i kněz, 
protože jen o kousek dál stojí klášter, který 
ukrývá spoustu zajímavostí.
Prostřednictvím 3D brýlí si užijete virtuální 
realitu, ohromí vás audiovizuální efekty a 
atmosféra expozice, díky které si budete 
připadat, jako byste byli v baroku.

Zážitková výstava pro děti a jejich rodiny o 
lidské touze létat. Děti se dozví o budouc-
nosti létání, ať už to jsou létající auta, nebo 
dobývání vesmíru. Probíhající technologic-
ký vývoj má ale také své ekologické dopa-
dy a vyvolává etické otázky, s nimiž se ge-
nerace dnešních dětí v jejich životech jistě 
potkají. I tuto oblast výstava dětem přiblíží 
a přiměje se ptát dál.

Leťme vysoko

Termín:   Do 26. 4. 2020
Návštěvnost: 6530

Producent výstavy
DEPO2015

Výstava je součástí přeshraničního pro-
jektu č. 153 podpořeného z programu EÚS 
Barokní region ČechyBavorsko. / Die Auss-
tellung ist Bestandteil des Projekts Nr. 153, 
Barockregion Bayern - Böhmen, das aus 
dem Programm Ziel/ETZ unterstütztwird.

Termín:   Od 1. 7. 2020
Návštěvnost: 3715

Koproducenti výstavy
Objevárium
UUUL (Tereza Dobiášová,  
Karey Rawitscher a Lukáš Urbanec)

Partneři výstavy
Město Písek
Objevárium
ZOOM Kindermuseum
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
Rádio Blatná
Národní zemědělské muzeum
Bionaut

Originální multimediální instalace nabízí 
příležitost stát se správcem imaginární-
ho a přece důvěrně známého Živoucího 
města. Zkuste naslouchat jeho potřebám, 
pomozte mu růst. Prozkoumejte a využij-
te osm principů, na kterých organická a 
udržitelná městská správa stojí. Staňte se 
tepem města. 

Urbania

Termín:   Od 8. 12. 2020
Návštěvnost: 65

Producent výstavy
Centrum architektury a městského  
plánování (CAMP)

Partneři výstavy
IPR Praha
Město Písek
Smart City Písek



Volní jako ptáci

Volní jako ptáci jsou divadelní projekt, který 
volně navazuje na představení Děti Lví srd-
ce, které se ve Sladovně hrálo na přelomu 
let 2017 a 2018. Tentokrát je však určeno 
starším dětem a dospělým. Dětem od 9ti 
let, dětem, které se dostávají na práh pře-
rodu z dítěte do dospívající osoby.

Volní jako ptáci hledají – skrz divadlo – 
cestu navázání dialogu s nimi. Dávají jim 
hlas a moc divadelních kouzel, technik, 
aby s nimi děti prozkoumaly, projevily a 
přijaly, kým jsou a kým mohou být. Dávají 
jim zažít krásu a smysl, který samy mohou 
tvořit, důstojný, inspirativní prostor pro 
prožití vlastní integrity a důvěru.

Termín:   5. 11. 2019 - 15. 3. 2020
Návštěvnost: 573

Partneři výstavy
Město Písek
Compagnia TPO
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

Projekt Unprepared Hearts vznikla na zá-
kladě získaného grantu Kreativní Evropa 
a propojuje tři instituce z různých koutů 
Evropy. MUBA – italské dětské muzeum  
v Miláně, dětskou galerii Sladovna Písek  
a rumunskou instituci Da´De Ce. Partner-
ské instituce se vydaly na uměleckou ces-
tu, která se zabývá tématem těla a jeho 
proměny, změnou emocí a mezilidskými 
vztahy, které děti vnímají v předpubertál-
ním a pubertálním období. Výsledkem této 
aktivity byla série divadelních ateliérů pro 
veřejnost a pro školy, které proběhly zdar-
ma ve Sladovně pod názvem 7 Valleys  
v říjnu a listopadu 2019.

Termín:   1. 9. 2019 - 31. 8. 2020

Partneři výstavy
MUBA Milano
Da´De Ce Bukurešť

Spolufinancováno z programu Evropské 
unie Kreativní Evropa

Unprepared Hearts Animation Now!

Dvouletý projekt Animation now! spoju-
je evropská dětská muzea ZOOM Vídeň 
– jedno z nejúspěšnějších a nejstarších 
dětských muzeí v Evropě a Sladovnu Pí-
sek. Hlavní cílem projektu je vznik nové-
ho animačního studia v písecké Sladovně  
a rozšíření animačního Trickfilm studia ve 
vídeňském ZOOMu.

Termín:   1. 4. 2019 - 31. 3. 2021 

Hlavní partner projektu
ZOOM Vídeň

Strategičtí partneři
Jihočeská univerzita
FAMO
Ultrafun

Spolufinancováno Evropským fondem pro 
regionální rozvoj Interreg Rakousko-Česká 
republika.



OTEVŘENÉ DÍLNY

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

Samostatné kulturní akce /výstavy, přehlídky, soutěže, dílny

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

Samostatné kulturní akce Od Do

Papírové království Richarda V. 11.6.2019 15.3.2020

Výstava modelů z ABC 11.6.2019 15.3.2020

Workshop s lektory z Japonska 23.2.2020 ---

Workshop s lektory z Japonska pro školy 24.2.2020 ---

COOL v plotě 28.8.2020 29.8.2020

Listování: Čtyřlístek 4.9.2020 ---

Klášter Milevsko: Den otevřených dveří 19.9.2020 ---

O(k)táva Písku a vody 20.9.2020 ---

Listování: Bitevní pole 21.9.2020 ---

Samostatné kulturní akce Od Do

Petr Staněk - sochařské objekty 22.1.2020 23.2.2020

Karolína Samcová - obrazy 27.2.2020 31.5.2020

Umění milovat: Michal Jakeš a jeho žáci 3.6.2020 12.7.2020

Magda Kubiasová: Skleněné hrátky 15.7.2020 30.8.2020

OPQ: Pojagi po česku 2.9.2020 4.10.2020

Zdeněk Hůla: Zlomek dnů - Haiku 8.10.2020 31.12.2020

Ateliér - otevřené dílny Do

Cyklus intuitivního malování jednu neděli v měsíci

Jóga pro všechny každé úterý

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.

AKCE
Debaty, diskuse, přednášky, divadlo, koncerty

Debaty, diskuze, přednášky Termín

Listování: Holčička a cigareta 13.1.2020

Waxwing - Rok prasete - divadelní představen 8.2.2020

Beseda ČKA - Petr Najman 13.2.2019

Listování: Špeky 30.6.2019



Kulturní akce pro děti

Soukromé akce

Termín

Oslava narozenin 22.2.2020

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

Super den s papírem 18.1.2020 ---

Dobré ráno, dobrou noc - divadelní představení 18.1.2020 ---

Na křídlech (snů a příběhů) 20.7.2020 24.7.2020

Animační půda 27.7.2020 31.7.2020

ADVENT - Představte nám svého Ježíška 1.11.2020 29.11.2020

ADVENT - Nebeská schránka 23.11.2020 29.11.2020

VÝSTAVY REALIZOVANÉ MIMO SLADOVNU

V posledním čtvrtletí roku 2019 došlo k otevření naší výstavy Včela ve Žďáře nad 
Sázavou. Ve spolupráci s DEPO2015 v Plzni jsme otevřeli výstavu Já, hrdina. Ve Stře-
dočeském muzeu v Roztokách u Prahy byla realizována výstava Zachuchleno. Se 
všemi institucemi vyjednáváme o dalších programech a možnostech bližší spolu-
práce v budoucnu. 

Název Místo instalace Termín Návštěvnost

Já, hrdina Šumperk 09-12/2020 848

Góóól Plzeň (DEPO2015) 01-11/2020 3794

Včela Muzeum nové generace 10/19-07/20 7869



NÁVŠTĚVNOST

V roce 2020 byla návštěvnost významně ovlivněna pandemií Covid-19, kdy musela 
být Sladovna na základě nařízení vlády několikrát dlouhodobě uzavřena.  Na letní se-
zonu jsme připravili celou řadu změn a otevřeli všechny výstavní prostory. Novinkou 
byly časové bloky s omezenou kapacitou návštěvníků.

Tabulka: Statistika návštěvníků výstav 2013 – 2020
 Platící návštěvníci ve výstavách (bez akcí a dalšího programu) 

Měsíc Galerie Perman. Akce Platící Neplatící Celkem

Leden 3458 304 51 3813 311 4124

Únor 5092 181 54 5327 434 5761

Březen 1357 45 0 1402 126 1528

Duben 0 0 0 0 0 0

Květen 111 11 0 122 7 129

Červen 1141 86 29 1256 196 1452

Červenec 7524 523 12 8059 617 8676

Srpen 7256 450 32 7738 633 8371

Září 1599 222 70 1891 375 2266

Říjen 509 31 0 540 50 590

Listopad 0 0 0 0 0 0

Prosinec 188 85 0 273 29 302

Celkem 28 235 1938 248 30 421 2778 33 199

Tabulka: Statistika návštěvnosti včetně akcí za rok 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Leden 177 1919 2506 1849 855 2501 3096 3762

Únor 1198 3370 2705 2958 2212 2886 4826 5273

Březen 1720 3032 3309 2980 3479 5387 7314 1402

Duben 1914 3375 3729 2637 2629 3088 5861 0

Květen 1332 1462 3558 2168 2933 2828 3688 122

Červen 2587 1929 2018 1828 3500 3957 3425 1227

Červenec 2321 3679 5958 4599 11 617 7696 9899 8047

Srpen 3031 3757 6045 4806 11 100 7318 10 097 7706

Září 1361 1676 2689 1565 1081 3080 2062 1821

Říjen 3715 2163 4512 2283 3748 2964 1061 540

Listopad 3901 951 1042 2680 3647 3844 2606 0

Prosinec 2330 2085 1774 1769 2014 3542 2980 273

Celkem 25 587 29 398 39 845 32 122 48 815 49 091 56 915 30 173

Jednotliví návštěvníci 56 430

Skupiny návštěvníků 9 023

Návštěvníci doprovodného programu 524

Graf: Porovnání individuálních návštěvníků a návštěvnických skupin



FINANCOVÁNÍ/EKONOMIKA

Porovnání hospodářského výsledku organizace: v roce 2019 organizace dosáh-
la hospodářského výsledku ve výši 358.787,35 Kč. V roce 2020 je hospodářský 
výsledek organizace ve výši – 2.054,56 Kč. Celkově Sladovna Písek o.p.s. v roce 
2020 hospodařila s 15,2 mil. Kč (rok 2019 - 19,8 mil. Kč). Celkové výnosy se snížily 
o 4.6 mil. Kč oproti předchozímu roku. Obdobně došlo k poklesu nákladů, které se 
snížily o 4,2 mil. Kč oproti předchozímu roku.

V porovnání s minulým rokem došlo k propadu příjmů ze vstupného a zajiště-
ní akcí o 2,8 mil. Kč. Návštěvnost lektorských programů v roce 2020 byla silně 
ovlivněna situací okolo pandemie Covid-19 a opatřeními zavedenými v souvislosti  
s touto situací. Díky pandemii došlo také k několika odřeknutým realizacím výstav 
mimo Sladovnu.

Ukazatel podílu města na financování Sladovny je i v této náročné situaci na hod-
notě 55,2%, což považujeme za velmi dobrý výsledek.

V roce 2020 jsme realizovali víceleté přeshraniční granty Unprepared Hearts,  
Animation Now, Hands On! Grant Unprepared Hearts byl v průběhu roku ukončen. 
U zbývajících dvou grantů pokračuje realizace i v roce 2021.

Porovnání struktury příjmů 2019 / 2020

Graf: Struktura příjmů 2019 Graf: Struktura příjmů 2020

ZÍSKANÉ GRANTY, DOTACE A FINANČNÍ DARY V ROCE 2020

Přijaté dary:
Přijaté dary věcné                               
Přijaté finanční dary                 
Celkem                               
   
Přijaté granty:  
Jihočeský kraj   
Rodiny s dětmi míří na jih Čech                   
Dovybavení expozic                   
O vodě - interaktivní expozice     
Celkem                                     

Zahraniční granty:  
Creative Europe - Unprepared hearts                                   
Dům zahraniční spolupráce – Wet and Dry                 
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika – Animation Now        
Hands On!                           
Celkem                                

Granty celkem                                     
 
Dotace z rozpočtu Města Písku:  
Dotace kulturní činnost                 
Dotace na provoz Turistického informačního centra             
Dotace na správu majetku města, revize a opravy              
Dotace z rozpočtu Města celkem                             

Celkem provozní dotace, příspěvky a granty            

Příspěvek úřadu práce                         

Investiční dotace 
Dotace z rozpočtu Města Písku – Licence Hnízdo ilustrace  
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika – Animation Now!   

Celkem investiční dotace                    

Celkem provozní a investiční dotace, příspěvky a granty             

Veřejné sbírky - nebyly realizovány  

0 Kč
0 Kč
0 Kč

   
  
   

25.000 Kč
25.000 Kč
40.000 Kč
90.000 Kč

  
330.712 Kč
173.245 Kč

1.383.399 Kč
23.329 Kč

1.910.685 Kč

2.000.685 Kč
 
  

5.075.951 Kč
1.000.000 Kč
2.198.000 Kč
8.273.951 Kč

10.274.636 Kč

54.000 Kč

 
291.659 Kč
99.000 Kč

390.659 Kč

10.665.295 Kč

  



TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PÍSEK

• A.T.I.C. – certifikát klasifikační třída B – datum vydání 10. 9. 2019 
• Certifikát kvality ČSKS – datum vydání 27. 4. 2018 
• Certifikát “Cyklisté vítáni” - datum vydání 14. 2. 2013
• 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, prodej suvenýrů, půjčovna elektrokol, zprostředkování prů-
vodcovských služeb a také široká nabídka informačních materiálů 

• Průběžná aktualizace databází stravovacích a ubytovacích zařízení 
• Pravidelná kompletace podkladů pro kulturní měsíčník Zpravodaje města Písek 
• Provozní doba v roce 2020 v rozsahu: 
  červenec – srpen: denně  9 – 18 h 
  září – červen: denně   9 – 17 h
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O ORGANIZACI

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

K zajištění své činnosti má společnost od města Písku v pronájmu budovu  
Sladovny.

Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, opatření Ministerstva financí č. j. 283/76 102/2000 ve znění pozdějších 
předpisů a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 504/2002 ve znění pozdějších předpisů. Účetním obdobím je kalen-
dářní 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. 2020)

Ing. Adam Langer

Správní rada (stav k 31. 12. 2020)

Ing. arch. Radek Boček (předseda správní rady)
Ing. arch. Martin Zborník (člen správní rady)
Ing. Edita Kučerová (člen správní rady)
Roman Ondřich, DiS (člen správní rady)
Michal Průša (člen správní rady)
Jan Němec (člen správní rady)

Dozorčí rada (stav k 31. 12. 2020)

Martin Lanc, DiS (předseda dozorčí rady)
Ing. Ladislav Toman (člen dozorčí rady)
Marie Mašková (člen dozorčí rady)

Členové SR a DR nepobírají žádnou odměnu.



ŘEDITEL
(DRAMATURG)

SLADOVNA PÍSEK o.p.s
ZAMĚSTNANECKÁ 
STRUKTURA

PROVOZ

ZÁSTUPCE
ŘEDITELE

EKONOM

ÚČETNÍ

ASIST. VEDENÍ

MARKETING
(neobsazená poz.)

HLAVNÍ TECHNIK

TECHNIK

GALER. PEDAGOG
(VNITŘNÍ PROGRAM)

VEDOUCÍ TIC

PRACOVNÍK TICÚKLID

ÚKLID

ÚKLID

EXT. DRAMATURG

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

HLAVNÍ LEKTOR

LEKTOR

LEKTOR

LEKTOR

LEKTOR

LEKTOR

PRODUKCE

ASISTENT
PRODUKCE

HPP 40

HPP 30

HPP 20

Jiná smlouva

VEDOUCÍ RECEPCE GALER. PEDAGOG
(EXT. PROGRAM)



Vysoké trámy
Sál 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
Ve zrekonstruovaných půdních prostorách 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 vyřešené 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 “Mraveniště”. 

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 
a 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 interne-
tové připojení pro větší počet uživatelů.

Dream studio
Prostor, který vznikl rozsáhlou rekonstrukcí středové části Sladovny, sál má trámy 
uprostřed. Prostor je využíván pro jednorázové kulturní akce, letní tábory a sál k 
pronájmu.

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

Svačinkárna
Prostor pro návštěvníky Sladovny, kde si mohou odpočinout a občerstvit se. Na-
chází se ve 2. patře.

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

Kavárna (Balzám café)
Kavárna se nachází ve sklepení dolní části budovy a je provozována externí fir-
mou. Nad rámec kavárenské činnosti zde probíhá také kulturní, převážně hudební 
program a velmi originální aromabar.

PROSTORY
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Poznámky:





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


