
 

 

Mateřská škola Sluníčko, Písek 
 

 

„Naše mateřská škola si zvolila za cíl výletu – Putimskou bránu, která je 

známá i díky pěkné písničce: 

Když jsem já šel tou Putimskou branou,  

dívaly se dvě panenky za mnou.  

A volaly, študente, ty malý premiante… 



Písek je královské město, v jehož centru se nachází i další historické 

památky. Děti na svém putování viděly ještě Kamenný most přes řeku 

Otavu, který je nejstarší ve střední Evropě. Řeka Otava kdysi bývala 

zlatonosná. I díky zlatému písku na jejím dně má naše město svůj 

název.“ 

                                                      Děti a paní učitelky MŠ Sluníčko 

Putimská brána byla jednou ze tří bran, jejichž cílem bylo chránit 

královské město Písek a také umožňovala průchod městem. Nacházela 

se v jihozápadní části a své jméno získala podle blízké vsi Putim. 

Z Putimi k bráně vedla cesta tzv. Zlatá stezka.  

Brána umožňovala průchod věží, která dříve stála mezi domy čp. 131 a 
132. Z věže byl výhled do okolí a tak byla také zajištěna ochrana města. 
Brána musela ustoupit zlepšení dopravní dostupnosti pro velké vozy, 
které zásobily město. Poslední zbytky brány byly odstraněny v roce 
1836.  

V průběhu bourání našli dělníci dělové koule, které byly později zazděny 
do přilehlé budovy, která později dostala název Dům U Koulí. Z brány se 
dochoval pouze opěrný blok, který najdete vedle vchodu do parkánu 
v domě čp. 131. 

Putimská brána se stala námětem slavné studentské písně Když jsem 
já šel tou Putimskou branou. Tato píseň je známou lidovou písničkou, 
která vznikla v 19.století v klášteře v Milevsku a pravděpodobně ji napsal 
student katolického bohosloví. Text písně připomíná Písek jako město 
studentů.  

(
https://cs.wikipedia.org/wiki/Putimská_brána)

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Putim


 

 

Mateřská škola Dobev 
 

 

„Naše mateřská škola je jednotřídní vesnická škola, která leží mezi 

Pískem a Strakonicemi. Součástí obce jsou Velké Nepodřice, Malé 

Nepodřice a Oldřichov. 

Můžete zde navštívit kostel svaté Brixií, rozhlednu Velký Kamík, rybníky, 

les a je možnost procházek do přírody.“ 

                                                                Děti a paní učitelky MŠ Dobev 

 

 

Nejstarší zmínka o vsi se vztahuje k roku 1318. 

 

Ve Staré Dobevi stojí původně gotický Kostel svatého Brikcí z konce 14. 

století. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1318


V roce 1700 se novými majiteli obce stali Schwarzenbergové a připojili ji 

k protivínskému panství.  

V letech 1790–1800 nechal hrabě Josef Adolf Schwarzenberg postavit 

36 domů pro plavce dříví na Otavě a tak vznikla Nová Dobev. 

Tyto klasicistní dvojdomky jsou k sobě postavené podélnou stranou a 

mají společnou střechu a nachází se po obou stranách průjezdní 

komunikace.                                                                        

Klasicistní dům čp. 41 má ve svém štítě znak rodu Schwarzenbergů. 

 

Obě části obce, Starou a Novou Dobev spojuje klasicistní most 

s litinovým křížem. 

 

V blízkosti obce si můžete odpočinout u rybníka Stašov. 

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1700
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbergov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1790
https://cs.wikipedia.org/wiki/1800
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voroplavba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otava
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvojdomky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Erb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbergov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rybn%C3%ADk_Sta%C5%A1ov&action=edit&redlink=1


 

 

Mateřská škola Kluky 

 

„Naše místo pro život… 

Obec Kluky má ve svém okolí spoustu přírodních krás. 

My děti z mateřské školy rádi chodíme ven. 



Co je u nás k vidění? Lesy, louky, rybníky, alej plná třešní i švestek, 

přírodní hřiště, místní kostelík. Je zde i naše mateřská a základní škola, 

a také obecní knihovna. 

Protože jsme šikovní, zvládáme i delší procházky, třeba do píseckých 

hor. No, není to krása? 

            … a takhle si tu žijeme.“ 

                                                                 Děti a paní učitelky MŠ školy 

 

Obec kluky leží na úpatí Píseckých hor. 

U domu čp.18 je zachován u průčelí a brány s brankou stavební styl 

selského baroka. Tato budova je vedena na seznamu památek okresu 

Písek. 

V obci se nachází kaple se zvonicí a v okolí výklenkové kaple. 

Škola byla v Klukách byla založena koncem 19. století. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kluky_(okres_Písek) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MŠ OSLOV 
 
„Pozvánka pro děti, cyklisty i pro pěší, do místa krásného, co srdce 

potěší. 

Krajina oslovská vine se k obzoru, 
doleva, doprava, dolů a nahoru. 

Uprostřed vesnička drobná a prostá, 
s radostí uvítá každého hosta. 

Stojí tam kostelík, tyčí se do ticha, 
kdo ho chce navštívit, rychle tam pospíchá. 

Hned vedle náměstí zábavná školička, 



plná je radosti pro dětská srdíčka. 
A kdo se nebojí, objeví ráj, 

až s námi navštíví oslovský kraj.“ 
 
„Tam, kde se dvě řeky vlévají do sebe, stojí věž vysoká skoro až do nebe. 
Je to věž od hradu Zvíkov, starého staletí, dneska je pohádkou pro nás a 
pro děti. Před lety králové v kostky tam hráli, královny šaškům se od srdce 
smály. Rytíři ve zbroji růže jim házeli, v zahradě rozkvetlé tajně se 
scházeli. Dneska už tam samo sebou, jenom prázdné stěny zebou. A 
pocestní za svítání, prý tam vidí Bílou paní.“ 
                                                             Děti a paní učitelky MŠ Oslov 
 

 

První písemná zmínka o obci Oslov pochází z roku 1226. V této době 
byla vesnice připojena k hradu Zvíkov. 

Jméno obce je odvozeno ze spojení Oslův dvůr. 

Ve středu návsi se nachází kostel svatého Linharta, který je uveden na 
seznamu památek v okrese Písek. 

Na návsi najdeme také klasicistní budovu fary s branou do dvora. Zbylé 
části návsi jsou lemované venkovskými usedlostmi. 

V blízkosti Oslova se nachází přírodní rezervace Výří skály u Oslova a 
rezervace Krkavčina. 

V okolí najdeme také několik kamenných křížů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oslov 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1226
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%ADkov_(hrad)


 
 

MŠ Ostrovec 

 
„Naše školka je obklopena přírodou. Navštěvujeme les, louky, 

pozorujeme řeku a život s ní svázaný.“ 

                                                       Děti a paní učitelky MŠ Ostrovec 

 

Obec Ostrovec leží po obou březích říčky Lomnice. Téměř ze všech 

stran je obklopena lesy. 



První zmínka o obci pochází z roku 1323 a týká se pouze Dolního 

Ostrovce. Vznik Horního Ostrovce se datuje až v 17. století. Zpočátku 

spadala obec pod majetek Zvíkovského hradu. 

V obci se dochoval soubor roubených usedlostí a chalup, z nichž některé 

mohou pocházet až z 18. století. 

Na návsi části Horní Ostrovec se nachází kaple osmibokého půdorysu. 

Část Dolní Ostrovec má na návsi kapli se zvoničkou 

zasvěcenou svatému Janu Nepomuckému. 

V obci i jejím okolí se nachází několik křížů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD


 

 

MŠ Albrechtice nad Vltavou 
 

„Nedaleko naší mateřské školy se nachází dominanta a chlouba obce, 

kostel Sv. Petra a Pavla, jehož původ je z druhé poloviny 

12. Století. Vaši pozornost jistě zaujme také hřbitov, který je zdoben 

kapličkami s lidovými malbami. 

S dětmi objevujeme okolní svět na naší oblíbené trase do nedalekého lesa 

v Píseckých horách. Cestou za dobrodružstvím na louce potkáváme 



krávy, které se mnohdy pasou v naší bezprostřední blízkosti. Další 

zastávkou je Vápenský rybník. 

V lese pozorujeme přírodu všemi smysly, posloucháme šum stromů, 

vnímáme vůni hub, ochutnáváme sladké lesní jahody, hledáme stopy 

zvířat a mnohdy si prsty zalepíme smůlou.  

Jsme rádi, že v Albrechticích máme krásnou přírodu na dosah. Co Vám 

budeme povídat, přijeďte se podívat.“ 

                                                       Děti a paní učitelky MŠ 

 

Dochované mohyly v okolí obce dokládají osídlenost této oblasti již 

v době pravěku.  

První písemné zmínky o obci Albrechtice nad Vltavou jsou z roku 1352. 

Nejvýznamnější historickou památkou obce je původně románský kostel 

svatého Petra a Pavla z 12.století. V kostele je zachovaná bohatá vnitřní 

malířská výzdoba. Zvláště ceněné jsou fresky Posledního soudu. 

Tato obec má také svou pověst, která se vztahuje ke zvonu z kostela sv. 

Jana Křtitele v Chřešťovicích. Pověst říká, že hlas zvonu nosil vorařům, 

plavícím se po Vltavě, smůlu. Proto jim jejich ženy před cestou přály: 

„Jen abyste neslyšeli zvonek!“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Albrechtice_nad_Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MŠ Kestřany 

 
„Příroda i historie, 

v Kestřanech se dobře žije. 

Golfové hřiště, 

tam můžete vyrazit zas příště. 

Vše, co Vám obec Kestřany skýtá, 

pozná jen ten, 

kdo do obce zavítá.“ 

                                                                       Děti a paní učitelky MŠ 

 



Vznik obce Kestřany se datuje do 14.století a leží na soutoku řeky Otavy 

a Brložského potoka. 

V obci se dochovali dvě tvrze – starší, horní tvrz a dolní tvrz. Dvě 

zachovalé tvrze v těsné blízkosti jsou historickou raritou. Historické 

prameny uvádějí ještě přítomnost třetí tvrze, která pravděpodobně 

stávala v místech později postaveného raně gotického křesťanského 

zámku.  

V sousedství zámku se nachází původně gotický kostel svaté Kateřiny. 

Náves obce je lemována venkovskými usedlostmi. 

V okolí obce najdeme také několik výklenkových kaplí. 

V blízkosti obce se rozprostírá národní přírodní rezervace Řežabinec a 

Řežabinecké tůně. Přírodní památkou je blízký Velký Potočný rybník. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kestrany 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MŠ Putim 
         „Putim je starobylá a malebná vesnička vzdálená od Písku 

necelých sedm kilometrů. Dostanete se do ní buď po silnici nebo na kole 

či pěšky kolem řeky Otavy a Blanice. Příjemná je i cesta vlakem. 

Vystoupíte na půvabném malém nádraží a vydáte se do vesnice. A co 

vás nejprve upoutá? Rozlehlý Podkostelní rybník a dvoulodní kostel sv. 

Vavřince tyčící se na návrší. Na přilehlém hřbitově odpočívá románová 

postava sedláka Jana Cimbury, kněz Josef Baar i akademický malíř 

Oldřich Smutný, který tak krásně popsal rybník ze svého letního domku, 

kde pozoroval milované labutě. Tvar rybníku je zvláštní a k obejití budete 

potřebovat hodinu. Návrší nad kostelem je oblíbené místo her dětí.              

          Na návsi se nachází nejstarší zástavba obce. V čele stojí 

Cimburův statek a u třech stavení se ještě zachovaly starobylé sýpky. U 

čp. 15 ještě navíc renesanční malby kolem oken. Na návsi, u kulturního 

domu, se děti mohou vydovádět na hřišti a zahrát si tu třeba na piráty.                                                                                     

          Kroky všech turistů, kteří Putim navštíví, vedou k největší atrakci, 

soše dobrého vojáka Švejka u kamenného mostu a filmové četnické 



stanici. Ta tu nikdy nebyla, jen tvůrci filmu si toto stavení vybrali jako 

vhodný objekt. S bronzovým Švejkem, který tu má našlápnuto už od roku 

2014, se můžete vyfotit. Je vytvořen v téměř životní velikosti, takže 

nebude o moc vyšší než vy.  

          Také výhled z kamenného mostu stojí zato. Šumí tu jez a na jeho 

konci se rozprostírá malý ostrov s rozložitou vrbou a nad tím vším se tyčí 

vysoká budova starého mlýna s dřevěnou pavlačí. Vskutku romantické 

zátiší! Pohlédneme-li ještě o kus dál, uvidíme u dalšího, železného 

mostu, překlenujícího řeku Blanici, kapličku sv. Jana Nepomuckého z 

roku 1819. Za druhou, zasvěcenou sv. Anně, musíme jít na druhý konec 

obce. Tam najdeme i mateřskou školu, kdysi dvoutřídní obecnou 

Baarovu školu, postavenou v roce 1936. Je u ní zahrada a hřiště pro 

děti.                                                                                                                        

Památek je v Putimi ještě více – starobylá fara, kostnice na hřbitově, 

kamenné náhrobky v kostele. K tomu všemu se ještě můžete projít 

uličkami po tomto návrší a pokochat se výhledy. Anebo sejít dolů 

k mlýnskému náhonu a navštívit zvířátka v malé zoo.„                                            

Přijměte pozvání od dětí a učitelek MŠ Putim.    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.mateřská škola Protivín 

 
    „Veverky z 1. mateřské školky se seznamovaly se svým městem a jeho 

okolím. Namalovaly své domy, významné budovy a vše, co je zaujalo. 

Podle plánu sestavily město Protivín, jehož část můžete vidět zde. 

Veverkám se naše město líbí a srdečně zvou všechny zájemce, aby si je 

přijeli prohlédnout. 

 Protivín je moderní upravené město, které upoutá dostatkem zeleně 

a pěknou květinovou výzdobou. Nachází se ve zvlněné krajině mezi 

Pískem a Vodňany. Je obklopen čistou přírodou, lesy, loukami a řekou 

Blanicí. Okolní udržované cesty jsou vhodné pro pěší i cykloturistiku. 

Zavedou vás do malebných vesniček, kde budete obdivovat moderní 

výstavbu i selské baroko. 

 V Protivíně najdete řadu zajímavostí, které stojí za vidění. Je tady 

unikátní Krokodýlí ZOO, jediná v republice, zajímavé muzeum s 

interaktivními expozicemi o historii města a exotické přírodě. Historická 



budova Kaplanky s Infocentrem nabízí výstavy obrazů i fotografií, koláží 

významného výtvarníka Jiřího Koláře, modelů známých zámků ze špejlí a 

koster exotických zvířat. Za zmínku stojí také základní škola s freskami 

Mikoláše Alše, kostel sv. Alžběty na náměstí, Království času, kde najdete 

muzeum hodin, zámek s rozlehlým lesoparkem, který ale není veřejnosti 

přístupný. Známý je Protivínský pivovar s trojřadou Platanovou alejí. 

 Protivín je také kulturním městem. Kulturní dům nabízí promítání 

filmů, koncerty, divadelní představení, přednášky a besedy, výstavy 

fotografií i dětských prací. Funguje zde dobře vybavená knihovna. 

 Sportovní vyžití je ve městě velmi dobré. Kromě sportovní haly je k 

dispozici hlavně venkovní multifunkční sportovní areál. 

 Zveme Vás také na tradiční akce, například na oblíbenou 

Protivínskou pouť, Protivínskou 50, Protivínské slavnosti a hlavně na 

vyhledávaný novoroční ohňostroj.“ 

 Těšíme se na Vás. 

  VEVERKY z 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY V PROTIVÍNĚ 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. MŠ Protivín 
 

          „O plánované výstavě koláží jsme se dozvěděli v době, kdy nejen 

naši mateřskou školu doslova ochromil Covid. Ve smutné době, kdy jsme 

nemohli na procházky po okolí a museli jsme se zdržovat pouze v areálu 

naší školky. Zcela přirozeně vyvstala dvě témata pro mnohočetné diskuse: 



„Co je vlastně u nás ve městě nejzajímavější, nejlákavější? Co mají 

naše děti a paní učitelky na Protivíně nejraději?  

          Až když člověk něco ztratí, uvědomí si, jakou to pro něj mělo cenu. 

Ztratili jsme volnost a možnost procházet se, kdy a kde se nám zachce. A 

i proto jsme najednou chtěli výtvarně ztvárnit platanovou alej pivovaru, 

kolem které chodíme na dětské hřiště, muzeum, zámek, poštu. 

Nezapomněli jsme ani na řeku, krokodýlí zoo, vlakové nádraží, kino, 

obchůdky všeho druhu, kostel atd.  

          A protože je náš milý Protivín soustředěn kolem jedné dlouhé ulice, 

jak je uvedeno na wikipedii, rozhodli jsme se ho ztvárnit celý.  Tato „ulice“, 

je sice rušná, ale pro nás velmi zajímavá a plná podnětů. Ale to už vidíte 

sami na naší koláži.  

          Přijeďte se k nám podívat. V naší krásné modré školce je moc fajn. 

Máme překrásnou zahradu, ale když nám to viry dovolí, moc rádi vyrážíme 

na procházky po okolí poznávat nové věci. A i když je název našeho města 

odvozen od původního držitele vsi zvaného „Protiva“, neznamená to, že 

by u nás žili protivní lidé. Právě naopak. Když procházíme s dětmi kolem 

zahrad rodinných domů, jejich obyvatele na nás mávají, srdečně 

odpovídají na pozdrav a usmívají se.  Když z bezpečné vzdálenosti 

pozorujeme rušnou ulici, troubí na nás auta. Když procházíme kolem 

obchodů nebo kaváren, vychází nás pozdravit jejich majitelé.   

          Je nám tu spolu všem dobře, a když jsme po procházce unavení, 

vracíme se rádi do té naší „MODRÉ“.  „ 

 

          Děti a paní učitelky z 2. MŠ v Protivíně 

 

 



 

 

3. MŠ PÍSEK 
 

„Ahoj kamarádi!  

          My – děti z 3. mateřské školky vás zdravíme a chceme vám 

povědět něco málo o naší školičce a našem městě - Písek. Ač jsme ještě 

malí, tak o Písku toho víme dost a ledajakého dospěláka strčíme do 



kapsy! Pojď se s námi něco dozvědět o naší školce a prozkoumat naše 

město.  

          Naše barevná a moderně vybavená školka se nachází v Pražské 

ulici. Velmi často chodíme na procházky a akce i mimo školku. Veliká 

výhoda je, že všechno máme kousek, co byste kamenem dohodili. 

Nejčastěji navštěvujeme Městskou knihovnu Písek a Domov pro babičky 

a dědečky se kterými si zpíváme, vyrábíme a kreslíme.     

           Máme také spoustu sportovních a kulturních možností na 

skvělých místech, které si kamarádi z naší školky užívají naplno!‘‘ 

                                                             Děti a paní učitelky ze 3.MŠ 

 

          Město Písek provozuje městskou knihovnu již od roku 1841. 

Zakladatelem je dr. Řehoř Zeithammer. Městská knihovna Písek je 

jednou z nejstarších českých městských veřejných knihoven a vznikla 

díky finančním a knižním darům. Knihy darovali například J. Jungmann, 

F. Palacký, V. Hanka a také sám zakladatel. 

Knihovna sídlila na Grégrově (dnešním Alšově) náměstí v budově 

bývalého gymnázia. 

V roce 2019 byla knihovna přestěhována do nově zrekonstruované 

budovy bývalé školy J. A. Komenského, opět na Alšově náměstí. Nové 

prostory umožnili rozšířit služby pro své uživatele a knihovna se stala 

kulturním místem nejen pro občany města Písku. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Městská_knihovna_Písek 



 

 

12. MŠ Písek   

 
          „Okolí naší školky přímo vybízí k venkovním aktivitám. V blízkosti 

máme les Amerika, do kterého chodíme na sportovní stezku a pozorovat 

vodní havěť v nedalekých třech rybnících. Z toho děti nejvíc paví 

pozorovat pulce a následně skákající malé žabky.                                                     

O kus dál, kam dojdeme také pěšky, je obora s daňky a muflony. Na tuto 

poznávačku chodíme vybaveni mrkvemi a suchým pečivem.                                                     

          Pěší túry pořádáme i do Píseckých hor, na rozhlednu Jarník a na 

chatu Živec.  

          Cestou se nezapomeneme zastavit podívat na Zemský hřebčinec. 

Tam jsme zváni také na vítání Svatého Martina v zimě. 

                                                                      Děti a paní učitelky 12. MŠ 

 



        Přírodní park Písecké hory jsou zalesněným hřebenem s rozlohou 

v délce asi 20 km od města Písku až k údolí řeky Vltavy. 

Označení „hory“ nesouvisí s výškou těchto vrchů, ale s jejich hornickou 

minulostí. Ve období středověku se v Píseckých horách těžilo zlato a 

stříbro. První zmínka o těžbě je z roku 1336. Největší rozmach zlatodoly 

zažily v 15. a 16. století- 

Nejvyšším místem hor je Mehelník, ke kterému se traduje pověst o 

loupežnících a pokladu, který zde byl ukrytý. Jedním z oblíbených míst je 

také vrchol Jarník s volně přístupnou rozhlednou. 

 https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-park-pisecke-hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-park-pisecke-hory


 

 

13. MŠ Písek 
 

 

          „Naše školka se nachází v okrajové části města Písek, u výjezdu 

na Smrkovice. Rádi chodíme do blízké přírody Píseckých hor, ke Třem 

rybníkům, k Šarlatovému i Hánoveckému, do obory a také na Živec. 

          Pravidelně navštěvujeme také Sladovnu, Prácheňské muzeum, 

knihovnu i Zemský hřebčinec. Poznáváme historické centrum města, 

hledáme domovní znamení a seznamujeme se s okolím zlatonosné 

Otavy.“ 

                                                                      Děti a paní učitelky 13. MŠ 

 

          Hřebčinec v Písku byl vybudován na základě potřeb vojenské 

posádky, která zde sídlila. První stáje byly vybudovány v roce 1811 ve 

Švantalově dvoře, v blízkosti centra města. 



Současná budova hřebčince byla vystavěna podle návrhu architekta 

Františka Skopalíka. Úkolem hřebčince bylo zajišťovat plemenné hřebce 

pro armádní i zemědělské účely. Hřebci byli zajišťováni dovozem z jiných 

zemí a od domácích chovatelů. 

Z píseckého chovu pocházel také kůň Ardo, kterého využil jako model  

sochař J. V. Myslbek při modelování Pomníku svatého Václava, který 

stojí na Václavském náměstí v Praze.                                                  

Zemský hřebčinec Písek – Wikipedie (wikipedia.org) 

 

        Současný kulturní prostor Sladovny, který je zaměřen především 

na dětské publikum, vznikl rekonstrukcí původní budovy sladovny 

z roku1862 – 1864. Rekonstrukce probíhala nejprve postupnou údržbou 

chátrajícího objektu až po současný stav od roku 2000 – 2007.  

V současné době jsou prostory Sladovny využívány pro realizaci výstav, 

koncertů, vzdělávacích aktivit.  

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Písecká_sladovna 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_h%C5%99eb%C4%8Dinec_P%C3%ADsek

