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název napovídá, mapuje vývoj ilustrace dětské knihy. S Radkem Pilařem
je spojena i nejnovější stálá expozice pro nejmenší návštěvníky. Spojením slov Pilař a hřiště vznikl úžasný
herní prostor, který rozvíjí dětskou
fantazii, vnímavost a motoriku.
Druhou stálou expozicí, která vznikla za ﬁnanční podpory z Regionálního operačního programu Jihozápad, je expozice Sladovnictví. Cílem
projektu bylo zachování historické-

Projekty Rekonstrukce Sladovny 7. etapa – Galerie dětský svět a Rekonstrukce technické památky
Sladovna na expozicí sladovnictví jsou podpořeny z Regionálního operačního programu Jihozápad.

Historie galerie Sladovna sahá
do roku 2006, kdy byla založena
obecně prospěšná společnost Sladovna Písek, která si vzala za cíl vytvořit kulturní prostor zaměřený nejen pro malého návštěvníka. V roce
2009 byly otevřeny stálé expozice
Radka Pilaře a Po stopách ilustrace.
První zmíněná expozice se věnuje
píseckému rodákovi, který celý svůj
život zasvětil tvorbě určené dětem.
Expozice Po stopách ilustrace, jak již

Sladovna v Písku potěší děti i dospělé

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF Dnes
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY

ho a kulturního dědictví Jihočeského kraje a dále podpořit rozvoj cestovního ruchu ve městě Písek.
Expozice Sladovnictví se nachází
ve střední části tohoto památkově chráněného objektu a svým návštěvníkům představuje zajímavou
formou výrobu sladu. Prohlídka
nastíní historii sladovny, dobu jejího rozkvětu, ale i úskalí, se kterými
se musela potýkat v době světových
válek. Vše je zakončeno výstavou
Svět piva 2015.
Během léta mohou návštěvníci Sladovny kromě již zmíněných stálých
expozic zhlédnout interaktivní vý-

  
    
  

      

   

www.sladovna.cz

Adresa:
Velké náměstí 113, 397 01 Písek
E-mail: info@sladovna.cz
Otevírací doba:
po–ne 9.00–18.00 hodin

stavy Trnkova zahrada 2, Mraveniště II. a výstavy fotograﬁí Divočina
bez hranic a Jaromír Carda – Pokouším se žít.

  

