
VÝROČNÍ  ZPRÁVA  ČESKÉ  NADACE  JANA  A   MEDY   MLÁDKOVÝCH   ZA  ROK   2000 

 
 
Dle § 25  Sb. 227/1997 
 
Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok 2000. 
 
Přehled o veškeré činnosti nadace a zhodnocení této činnosti. 
 
Se zájmem se setkalo slavnostní položení základního kamene pro Sovovy mlýny dne 
25.5.2000 , kterého se účastnili zástupci tří subjektů, kteří se podílejí na obnově areálu 
Sovoých mlýnů. A to společnost TCP , a.s. zastupující Magistrát hl.m.Prahy, stavební 
společnost PSJ Holding Jihlava, a.s. a ČNJaMMládkových. 
Nadace připravila prezentační materiál o projektu MUSEUM Kampa pro účely propagace. 
Mezi významné dny patřily 25. ,  27. září 2000. Slavnostní recepce spojená s prezentací části 
sbírky moderního umění spolu s její výstavou se uskutečnily souběžně s probíhajícím 
zasedáním Světové banky a MMF v Praze. K těmto zdařilým akcím, jichž se zúčastnila řada 
zástupců významných společností působících v ČR , státních činitelů a představitelů Světové 
banky , představitelů MMF, řada  významných osobností české veřejnosti vedle příznivců 
projektu Musea Kampa zajistila nadace  bohatou fotodokumentaci, jež je archivována a 
rovněž tak veškerý tiskový materiál. 
V roce 2000  připravovala nadace také výstavu Kupky a Gutfreunda pro Finsko, jež se 
uskutečnila počátkem roku 2001 a byla nadšeně komentována jak ve Finsku , tak v Praze. 
Tiskový materiál opět archivován. 
 
Nadace nevlastní žádný hmotný ani nehmotný investiční majetek. 
Kancelářská technika je zapůjčena do bezplatného užívání zatím na dobu neurčitou. 
 
Nadace obdržela grant od Magistrátu hl.m.Prahy ve výši 300 tis.Kč, který byl vyčerpán a 
vyúčtován. 
Nadace obdržela finanční dary ve výši 22 600 000 Kč účelově poskytnuté na podporu 
přestavby Musea Kampa alias Sovovy mlýny a to od společností Český Telecom Praha, 
Unipetrol Praha, ČEZ Praha,Cs Plynárenská. 
Nadace získala z termínovaných vkladů a z běžných účtů úroky ve výši 86 061 Kč. 
 
 
Nadace poskytla nadační příspěvek ve výši 1 000 000 Kč jako finanční podporu na přestavbu 
Sov. Mlýnů firmě HABENA. 
 
Nadace zakoupila nábytek pro kancelář, který bude převezen do nových kanceláří Sovových 
mlýnů. / stolek a dvě židle v hodnotě 19.800 Kč / 
Dále nadace zakoupila dvě významná díla od autorů Jiřího Kornatovského a Zdeňka Sýkory 
v celkové hodnotě 38 000 Kč a 22.786 Kč. K tomu paní Meda Mládková věnovala nadaci 
dalších 30 000 Kč na  dokoupení díla Z. Sýkory, jehož celková hodnota činila 52.786 Kč. 
 
Česká nadace J.a M. Mládkových dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů 
souvisejících s její správou. 
 Dle názoru auditora účetní uzávěrka  věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a 
finanční situaci České nadace J. a M. Mládkových k 31.l2.2000 a výsledek jejího hospodaření 
za rok 2000 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 o účetnictví platným v ČR. 
 
Zpracovala : M. Flašarová                                        Meda Mládková - předsedkyně 



 
 
 
 


