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SLADOVNA PÍSEK o.p.s. je organiza-
ce založená městem Písek za účelem 
využití potenciálu rekonvertované 
budovy písecké sladovny pro kultur-
ní život Písku a jeho turistický ruch.  
Zároveň zajišťuje i fungování Turis-
tického informačního centra. 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

Rok 2021 byl rokem změn a zkuše-
ností. Přes všechny složité situace 
jsme ve Sladovně skutečně nalezli 
možnost, jak s návštěvníky společně 
pracovat na výstavách a programu 
Sladovny v Laboratoři. Povedlo se po 
dlouhém úsilí otevřít Animárium, kte-
ré vzniklo díky přeshraničnímu pro-
jektu Rakousko - ČR ve spolupráci  
s muzeem ZOOM. 

Chtěl bych velmi poděkovat všem 
kolegům, kteří pracují ve Sladovně, 
všem přátelům a spolupracovníkům, 
kteří nám pomáhají. Také děkuji všem 
dětem a jejich rodičům, pedagogům, 
městu Písek za podporu, všem čle-
nům správní a dozorčí rady, krásné 
budově Sladovny. Zkrátka všem za 
to, že sladovna je Sladovnou. Velkým 
oceněním všech je certifikát Domov 
pro učení ve 21. století.

STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY
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VŠEOBECNÉ INFORMACE K 31. 12. 2021

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
          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 založena správní rada a dozorčí rada společnosti.

HLAVNÍ ČINNOST SLADOVNY PÍSEK o.p.s

zajištění a organizace kulturních a kulturně-společenských služeb a činností, zejména interaktiv-
ních 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 – turistické informační centrum
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HLAVNÍ VÝDOBYTKY ROKU 2021

Rok 2021 byl velmi ovlivněn pandemickou situací a vládními omezeními. I přes to Sladovna za-
znamenala některé úspěchy, mezi ty nejdůležitější patří:

Z původně plánovaného rozpočtu došlo po velkém výpadku příjmů k výrazným úsporným 
opatřením. Sladovna celkově hospodařila na straně výdajů s 16 691 tis. Kč, na straně příjmů 
s 16 282 tis. Kč (oproti roku 2020 – 15,2 miliony Kč na příjmové i výdajové straně). Ukazatel 
podílu města na financování Sladovny i v této těžké situaci je na hodnotě cca 57 %.

Celková návštěvnost Sladovny byla i přesto, že bylo více než 4 měsíce zcela zavřeno, cca 
30 tis. platících návštěvníků.

I přes úsporná opatření se podařilo udržet provoz Sladovny, s velmi nízkým rozpočtem 
nainstalovat výstavu Voda mne napadá v rezidenčním principu a za výrazného přispění 
pracovníků Sladovny.

Podařilo se dokončit dvouletý projekt přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR (pro Sla-
dovnu doposud největší obsahový grant s rozpočtem cca 4,6 mil. Kč) s muzeem ZOOM 
Vídeň a otevřít Animárium – animační studio s dlouhodobým konceptem.

Dařilo se rozvíjet princip Laboratoře jako nového přístupu při vzniku výstav v participativ-
ním pojetí směrem k návštěvníkům.

Dařilo se projektům Radkovovoko, v Mělníce byla instalována výstava Zachuchleno, Sla-
dovna byla součástí programu největšího dětského festivalu Jičín – město pohádky. 
Úspěch měla venkovní „audio bojovka“ Šifra mistra Jana.

Sladovna realizovala projekt Pískoviště. I přes všechna úskalí, která přinesl covid, byl za-
chován rezidenční princip a participativní přístup zapojení místních obyvatel a spolků.

Byl úspěšně realizován online workshop Jak zní svět pro školní skupiny i pro veřejnost.

Ve spolupráci se Smart Písek byl realizován multimediální projekt Urbania.

Sladovna byla spolupořadatelem mezinárodní konference asociace Hands On, ředitel Sla-
dovny zůstává členem (1 z 5) správní rady asociace jako jediný z postkomunistických zemí.
Sladovna získala (jako jedna ze čtyř institucí v Evropě) prestižní certifikát Domov pro učení 
ve 21. století – naplňuje a přesahuje všech 8 principů (viz níže) a získala velmi pozitivní 
zpětnou vazbu.

Sladovna byla vybrána a prezentovala svou činnost na konferenci Střed zájmu jako jedna 
ze 4 kulturních institucí s tématem Covid jako příležitost.

Zřizovatel město Písek ke konci roku navýšil dotaci pro rok 2022. Schválené prostředky 
budou použity především k narovnání dlouhodobě podhodnocených platů pracovníků 
Sladovny.

Sladovnu navštívil 26. srpna 2021 ministr kultury Lubomír Zaorálek.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Sladovna v prosinci 2021 získala prestižní mezinárodní certifikát označující ji za Domov  
pro učení ve 21. století / Home of 21st Century Education! 
Patří tak mezi první čtyři instituce z celé Evropy, které tento certifikát, vydávaný mezinárodní 
organizací sdružující dětská muzea Hands On! International, obdržely!
Všechny instituce označené za Domov pro učení ve 21. století by měly představovat vstupní 
bránu do kultury, snadno přístupné veřejné místo plné radosti a fantazie, měly by být domo-
vem interaktivního učení hrou: prostorem pro úžas, objevování neznámého a rozvíjet dětský 
talent s důrazem na prožívání všemi smysly.

Domov pro učení ve 21. století by měl:
 
 Představovat vstupní bránu ke kultuře, snadno přístupné veřejné místo plné radosti, 
 krásy a fantazie.
 Být domovem interaktivního učení hrou: prostorem pro úžas, představivost  
 a objevování neznámého.
 Rozvíjet dětský talent holisticky: s důrazem na prožívání a učení se všemi smysly.
 Vnímat děti jako rovnocenné členy společnosti, kteří svou představivostí pomáhají  
 měnit svět v lepší místo.
 Být přístupný bez věkového omezení, mazat hranice mezi generacemi.
 Představovat místo, které vás přijme – ať už jste kdokoli. Každý hlas si zaslouží být  
 slyšen.
 Zprostředkovávat propojení skutečného a virtuálního světa, pro děti i starší, digitálně  
 uvědomělé a aktivní.
 Reflektovat globální problémy, ale jednat lokálně, umět se přizpůsobovat neustále se  
 měnícím potřebám.
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MRAVENIŠTĚ

Mraveniště je plné inspirace, svobodné hry. Je to obrov-
ský prostor pro vlastní představivost. Nabízí možnost vcí-
tit se do role malého lesního tvora. Zkoumat desítky me-
trů 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 Vět-
rovský, který na něm pracoval s týmem šikovných lidí  
z Hřiště pod Květinou. Na stavbu Mraveniště použili více 
než deset kubíků dřeva. Nepokáceli ho v lese, ale zrecy-
klovali staré nepoužívané palety.

PILAŘIŠTĚ

Pilařiště je fantazijní a svobodný herní prostor pro děti 
od 0 do 6 let inspirovaný abstraktním dílem ilustrátora 
Radka Pilaře. Skrze hru v něm mohou děti všemi smysly 
zkoumat a poznávat samy sebe i okolní svět. Jednotlivé 
aktivity se zaměřují na rozvoj pohybových 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 dět-
ským muzeem ZOOM a s Pedagogickou fakultou v Čes-
kých Budějovicích.



HNÍZDO ILUSTRACE

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

SLADOVNICTVÍ

Sladovnictví je výstava přibližující technologii výroby sla-
du, který je srdcem každého piva. Prostřednictvím několi-
ka příběhů je možné vstoupit do „zlatých časů“, krizových 
válečných let i nedávné historie písecké Sladovny.

RADEK PILAŘ

Výstava „Radka Pilaře“, významného rodáka a autora vý-
tvarné podoby Čtvrtkova Cipíska. Koutek věnovaný Rad-
ku Pilařovi je umístěn v půvabném klenutém prostoru  
o rozloze téměř 200 m2. Návštěvník se tak ocitne přímo  
v Pilařově světě s pocitem, že mistr si jen na chvilku ně-
kam odskočil. 



ANIMÁRIUM

Unikátní ráj animátorů nazvaný Animárium nabízí dvě 
profesionálně vybavená animační studia uzpůsobená tak, 
aby hravou a zábavnou formou naučila praktickým zákla-
dům animace každého, bez ohledu na věk či technické 
dovednosti.

Bádání ve STUDIU 1 je otevřeno všem začínajícím animá-
torům, od dětí předškolního věku po puberťáky, rodiče  
i prarodiče. Probíhá formou tvůrčích experimentů a her 
na připravených stanovištích. Ve STUDIU 1 mohou ná-
vštěvníci prozkoumat, poznat a objevit základní principy, 
na kterých stojí práce animátora a celý jazyk animované-
ho filmu. 

STUDIO 2 je primárně připraveno pro návštěvníky, kteří se 
již seznámili se základními principy animace ve STUDIU 1. 
STUDIO 2 nabízí čtyři plně vybavená animační stanoviště 
(PC a kvalitní fototechnika, iPad a Apple pencil, kapesní 
rekordér Tascam, software pro tvorbu animace, střih vi-
dea, úpravu fotografií a grafiky) a zázemí výtvarného ate-
liéru. Cílem STUDIA 2 je poskytnout návštěvníkům odpo-
vědi na otázky typu: Jak mohu vytvořit vlastní animovaný 
film? Jaké procesy a jednotlivé dílčí kroky se skrývají za 
tvorbou animovaného filmu? Jak mohu použít znaky fil-
mového jazyka ke komunikaci s diváky? Co vše se musím 
naučit, abych mohl vytvořit vlastní animovaný film?

Partneři výstavy: Město Písek, ZOOM Kindermuseum.

Projekt vznikl díky podpoře z Programu INTERREG V-A 
Rakousko – Česká republika.



KREATIVNÍ LABORATOŘ -
O VODĚ

Od jara jsme zkoumali řeku, vodu a vše okolo ní. Sbíra-
li jsme příběhy, informace, pili vodu z různých studánek  
a hleděli na ni z nejrůznějších úhlů a v rozličných nála-
dách. Naše poznatky jsme nashromáždili v experimentál-
ním prostoru Laboratoře a návštěvníci nám pomáhali vše 
poskládat. Podělili se s námi o svou zkušenost s vodou  
a stali se spolutvůrci výstavy O Vodě ve Vysokých trá-
mech. Vzniklo tak společné umělecké dílo – Opus pro 
udržitelnost vody v krajině, ale i vody v našich myslích.

Tvůrci Laboratoře: Ing. Adam Langer, MgA. Tomáš Žižka 
a všichni její návštěvníci.

Výstava vznikla na základě projektu Wet and Dry, podpo-
řeného programem Evropský sbor solidarity.

KREATIVNÍ LABORATOŘ -
JAK - JAN AMOS KOMENSKÝ

Laboratoř JAK je prostorem, kde jsme zkoumali svět Jana 
Amose Komenského z různých pohledů. Návštěvníci měli 
možnost přijít do Laboratoře a pomoci nám s tímto té-
matem. Stali se kurátory a spolutvůrci velké výstavy, kte-
rá se na základech laboratoře bude otevírat ve Sladovně  
v květnu 2022.

Tvůrci Laboratoře: Ing. Adam Langer, MgA. Domini-
ka Špalková, MgA. Tomáš Žižka, Roman Černík, Mgr. et 
MgA., PaedDr. Jan Svoboda, PhDr. Vladimír Urbánek, 
Ph.D., MgA.Tomáš Machek a všichni její návštěvníci.
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LEŤME VYSOKO

Zážitková výstava pro děti a jejich rodiny o lidské touze 
létat. Děti se dozví o budoucnosti létání, ať už to jsou lé-
tající auta, nebo dobývání vesmíru. Probíhající technolo-
gický vývoj má ale také své ekologické dopady a vyvolává 
etické otázky, s nimiž se generace dnešních dětí v jejich 
životech jistě potkají. I tuto oblast výstava dětem přiblíží  
a přiměje je ptát se dál.

Termín:    1. 7. 2020 - 25. 4. 2021
Návštěvnost (2021):  3 695

Koproducenti výstavy: Objevárium, UUUL (T. Dobiášová, 
K. Rawitscher a L. Urbanec).
Partneři výstavy: Město Písek, ZOOM Kindermuseum,
Rádio Blatná.

URBANIA

Originální multimediální instalace nabízí příležitost stát se 
správcem imaginárního a přece důvěrně známého Živou-
cího města. Zkuste naslouchat jeho potřebám, pomozte 
mu růst. Prozkoumejte a využijte osm principů, na kte-
rých organická a udržitelná městská správa stojí. Staňte 
se tepem města. 

Termín:    8. 12. 2020 - 28. 3. 2021
Návštěvnost (2021):  157

Partneři výstavy: Město Písek, Smart Písek,  
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.



VODA MNE NAPADÁ

Autorská výstava pramenící z principu recyklace mezi 
více než padesáti uměleckými skupinami a umělci, je-
jímž cílem je iniciovat vztah člověka k vodě a snad i vody  
k člověku.
 
Staňte se vodou a zažijte její příběh. Jste podzemní vodou, 
stoupáte na povrch a výš do mraků. Kdy z nich spadnete? 
Až naprší a uschne! Jaká bude vaše další cesta? Ocitnete 
se na vrcholku ledovce, nebo vstoupíte dvakrát do stejné 
řeky? Poteče vám do bot? Určitě. Poplujete po vlnách? 
Políbíte žábu na prameni? Jaké to je být kapkou v kaluži? 
A v oceánu? Vaříme z vody? Ano!!! Klidně se k nám hrňte 
jako velká voda, než se za výstavou zavře hladina. Nalijme 
si čisté vody: výstava „Voda mne napadá“ chce být vodou 
na váš mlýn.

Termín:    23. 6. 2021 - 18. 4. 2022
Návštěvnost (2021):  7 390 

Autoři a tvůrci výstavy: Tomáš Žižka, Adam Langer, Jiří 
N.Jelínek, Jana Nunčič, Ivan Pešek, Linda Hampl Mezro-
vá, Matěj Al- Ali, Karin Sojková Černá, Miroslav Boček, 
Petra Plachtová, Václav Šperl a Peter Šutko a další.

Partneři výstavy: Fakulta rybářství a ochrany vod JU, 
Mikrobiologický ústav AV ČR, centrum ALGATECH, VOŠ 
a SPŠ Volyně, Hřiště pod Květinou, Národní divadlo, 
DAMU.

Poděkování: Městu Písek, reklamní  agentuře KELT, První 
Chodské, South Bohemia Star s.r.o., Balzám Café, RGB 
Loop s.r.o.



OSTATNÍ ČINNOSTI A AKCE

NÁZEV OD MÍSTO KONÁNÍ

Jak zní svět - zvukomalebný workshop pro žáky 1. stupně ZŠ 1. 2. 2021 online

ONLINE PROGRAMY

MALÁ GALERIE - REGIONÁLNÍ VÝSTAVY

NÁZEV OD MÍSTO KONÁNÍ

Umění žije! - autorská videa na TV obrazovkách po městě 10. 3. 2021 Město Písek

Vyšší dívčí 6. 6. 2021 Sladovna

Kateřina Murová - Zticha 12. 8. 2021 Sladovna

Tomáš Liška – Panenka Marie 19. 10. 2021 Sladovna

KULTURNÍ AKCE PRO DĚTI

NÁZEV TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ

Šifra mistra Jana - bojovka v ulicích města od 21. 6. 2021 Město Písek

PÍSKOVIŠTĚ - festival dětské radosti 29. 8. 2021 Město Písek

Radkovovoko - interaktivní instalace únor 2021 Město Písek

DALŠÍ AKCE

NÁZEV TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ

YTONG - vyhlášení architektonické soutěže a výstava projektů 18. 6. 2021 Sladovna

Suburbia - performativní procházka 26. 7. 2021 Město Písek

FAUST: Budenebude kůň - divadelní představení 25. 8. 2021 Sladovna

Dny královského města Písek - doprovodný program 17. 9. 2021 Sladovna

Jičín město pohádky - doprovodný program 10. 9.-12. 9. 2021 Jičín

Konference Quo Vadis - neformální setkání zástupců kulturních org. 23. 9. 2021 Sladovna

LiStOVáNí - Soběstačný 13. 10. 2021 Sladovna

Dny otevřených ateliérů 10. 10. 2021 Sladovna

Pojďme spolu do Betléma - divadelní představení 4. 12. 2021 Město Písek

NÁZEV OD MÍSTO KONÁNÍ

Zachuchleno 19. 8.-31. 12. 2021 MEKUC - Mělník

VÝSTAVY REALIZOVANÉ MIMO SLADOVNU

Sice nás ještě  trápil covid,
ale bránili jsme se ...



NÁVŠTĚVNOST

V roce 2021 byla návštěvnost stále významně ovlivněna pandemií Covid-19, kdy musela být  
Sladovna na základě nařízení vlády několik měsíců uzavřena. V letní sezóně jsme otevřeli všechny 
výstavní prostory. I nadále funguje systém časových bloků s omezenou kapacitou návštěvníků. 

MĚSÍC Galerie Permanent. Akce Platící Neplatící Celkem

Leden 0 0 0 0 0 0

Únor 0 0 0 0 0 0

Březen 186 0 0 186 0 186

Duben 96 0 0 96 0 96

Květen 628 32 0 660 96 756

Červen 2 652 83 0 2 735 295 3 030

Červenec 6 825 191 22 7 038 592 7 630

Srpen 9 440 238 0 9 678 662 10 340

Září 2 415 31 0 2 446 301 2 747

Říjen 3 113 20 21 3 154 351 3 505

Listopad 1 744 30 0 1 774 176 1 950

Prosinec 1 289 44 4 1 337 103 1 440

Celkem 28 388 669 47 29 104 2 576 31 680

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI VČETNĚ AKCÍ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Leden 177 1 919 2 506 1 849 855 2 501 3 096 3 762 0

Únor 1 198 3 370 2 705 2 958 2 212 2 886 4 826 5 273 0

Březen 1 720 3 032 3 309 2 980 3 479 5 387 7 314 1 402 186

Duben 1 914 3 375 3 729 2 637 2 629 3 088 5 861 0 96

Květen 1 332 1 462 3 558 2 168 2 933 2 828 3 688 122 660

Červen 2 587 1 929 2 018 1 828 3 500 3 957 3 425 1 227 2 735

Červenec 2 321 3 679 5 958 4 599 11 617 7 696 9 899 8 047 7 016

Srpen 3 031 3 757 6 045 4 806 11 100 7 318 10 097 7 706 9 678

Září 1 361 1 676 2 689 1 565 1 081 3 080 2 062 1 821 2 446

Říjen 3 715 2 163 4 512 2 283 3 748 2 964 1 061 540 3 133

Listopad 3 901 951 1 042 2 680 3 647 3 844 2 606 0 1 774

Prosinec 2 330 2 085 1 774 1 769 2 014 3 542 2 980 273 1 333

Celkem 25 587 29 398 39 845 32 122 48 815 49 091 56 915 30 173 29 057

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI VÝSTAV

... a prázdno rozhodně nebylo.



FINANCOVÁNÍ / EKONOMIKA

Porovnání hospodářského výsledku organizace: v roce 2020 organizace dosáhla hospodářské-
ho výsledku ve výši - 2.054,56 Kč. V roce 2021 je hospodářský výsledek organizace ve výši - 
408.802,98 Kč. Celkově Sladovna Písek o.p.s. v roce 2021 hospodařila s 16,7 mil. Kč (rok 2020 – 
15,2 mil. Kč). Celkové výnosy se zvýšily o 1 mil. Kč oproti předchozímu roku. Došlo také ke zvýšení 
nákladů, které vzrostly o 1,4 mil. Kč oproti předchozímu roku.
V porovnání s minulým rokem došlo ke snížení příjmů ze vstupného a zajištění akcí o 200 tis. Kč. 
Návštěvnost lektorských programů v roce 2021 a s tím spojené tržby ze vstupného byly stejně 
jako v minulém roce silně ovlivněny situací okolo pandemie Covid-19 a opatřeními zavedenými 
v souvislosti s touto situací. 
S úřadem práce jsme v březnu uzavřeli dohodu o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Anti-
virus. Z programu Antivirus A a Antivirus A+ jsme za měsíce březen a duben 2021 čerpali náhradu 
mzdy, včetně pojištění na sociální pojištění a pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměst-
nance, kteří z důvodu překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v uzavření provozu, 
nemohli vykonávat svoji práci. Celková výše vyplacené náhrady byla 702.891 Kč.

V roce 2021 jsme realizovali dva víceleté přeshraniční granty Animation Now, Hands On! Grant 
Animation Now byl v polovině roku ukončen. 
 

Porovnání struktury příjmů 2020 / 2021
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ZÍSKANÉ GRANTY, DOTACE A FINANČNÍ DARY V ROCE 2021

 
Přijaté dary:
Přijaté dary finanční       
Přijaté dary věcné                     
Celkem                  

Přijaté granty:
Jihočeský kraj   
Pískoviště 2021 – Festival dětské radosti                             
Zpátky do Sladovny                                     
Umění žije – renovace a příprava prostoru Malá galerie         
JAK Amos Komenský - kreativní laboratoř         
Celkem                        

Zahraniční granty
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika – Animation Now                     
Hands On!                        
Celkem                      
     
Dotace z rozpočtu Města Písku
Dotace kulturní činnost         
Dotace na provoz Turistického informačního centra     
Dotace na správu majetku města, revize a opravy    
Celkem               

Jiné provozní dotace
Program Antivirus           
Celkem             

Celkem provozní dotace, příspěvky a granty                         
   
Investiční dotace 
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika – Animation Now               

Celkem investiční dotace        

Celkem provozní a investiční dotace, příspěvky a granty                   
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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, skenování, prodej 
vstupenek na kulturní akce pořádané v galerii Sladovna o.p.s., dobíjení karet MHD – spolupráce 
s ČSAD, vyhledávání dopravních spojení, obsluha rezervačního systému na věž kostela Naroze-
ní Panny Marie, půjčování klíčů od vojenského hřbitova, prodej suvenýrů, půjčovna elektrokol, 
zprostředkování průvodcovských 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 2021 v rozsahu: 
Leden - březen: zavřeno (z důvodu nařízení vlády - Covid-19)
Duben – červen:   9 – 17 h
Červenec - srpen: denně  9 – 18 h
Září – prosinec: denně  9 – 17 h

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Leden 1 869 1 182 1 492 2 016 1 798 2 796 1 588 1 866 0

Únor 1 843 2 269 1 782 1 967 2 199 1 896 1 674 1 923 0

Březen 2 400 2 421 2 443 2 288 2 031 3 090 2 452  1 140 0

Duben 2 373 2 349 3 044 2 730 3 303 2 364 2 702 48 0

Květen 3 018 3 868 4 047 3 759 3 949 4 116 3 537 811 2 477

Červen 3 440 4 058 4 089 2 633 3 591 3 315 4 051 3 384 3 085

Červenec 7 265 8 096 8 406 6 142 9 100 7 924 6 699 11 604 6 168

Srpen 7 770 8 700 8 820 5 635 11 109 6 318 7 812 14 324 8 944

Září 3 815 3 137 3 630 3 232 4 213 3 372 2 875 3 367 3 072

Říjen 2 551 3 215 3 014 3 224 3 170 2 856 2 734 843 2 084

Listopad 1 940 2 894 2 184 2 447 2 539 1 920 2 203 0 1 280

Prosinec 1 497 1 614 1 876 2 014 2 321 1 859 2 151 1 253 1 006

Celkem 39 781 43 803 44 827 38 067 49 323 41 826 40 478 40 563 28 116

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI TIC 2013-2021

A paninko,  
kudyma na nádraží, prosím?



O ORGANIZACI

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. byla založena 13. září 2006 městem Písek za účelem zajišťování a organi-
zace 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 pozdějších předpisů, vy-
hlášky 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 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. 2021)
Ing. Adam Langer

Správní rada (stav k 31. 12. 2021)
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. 2021)
Martin Lanc, DiS (předseda dozorčí rady)
Ing. Ladislav Toman (člen dozorčí rady)
Marie Mašková (člen dozorčí rady), od 3. 2. 2022 Bc. Jana Vlášková

Členové SR a DR nepobírají žádnou odměnu.



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 



PROSTORY

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. Ten-
to sál o rozloze 409 m2 působí velmi příjemným dojmem a v současné době slouží zejména pro 
interaktivní expozice.

Bílé a Debatní trámy
Ve zrekonstruovaných půdních prostorách Sladovny se nachází dva spojené sály s dřevěnou pod-
lahou a bíle obloženými trámy o rozloze 336 m2. V tomto prostoru se nachází animační studio. 

Malá galerie
Výstavní síň Malá galerie s pravidelným, téměř čtvercovým půdorysem, slouží zejména jako vý-
stavní prostor pro cyklus regionálních výstav. Tomuto výstavnímu prostoru dominují dva kamen-
né 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 přiroze-
ný amfiteátr v momentě, kdy se zde pořádají menší či větší kulturní akce pod širým nebem. Cen-
trum nádvoří zaujímá vodní fontána, která je příjemným osvěžením v letních měsících.

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

Dream studio
Prostor, který vznikl rozsáhlou rekonstrukcí středové části Sladovny, sál má trámy uprostřed.  
V roce 2021 je prostor využíván pro kreativní laboratoře.

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) – 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 aro-
mabar.



PŘÍLOHA
č. 1

Dobrou chuť.



1.1. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA





1.2. ROZVAHA











1.3. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY







1.4. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021













Tak zase za rok...

SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
Velké náměstí 113/1
Písek 39701
IČ: 26108658

• www.sladovna.cz
• info@sladovna.cz
• 387 999 997


