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Posláním 

Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových 

je podporovat rozvoj výtvarného umìní 

v Èeské republice a seznamovat veøejnost 

s moderním výtvarným umìním.  

Hlavním projektem Nadace je pøispìt 

k zprovoznìní kulturní památky Sovovy mlýny 

a podporovat v ní provoz Musea Kampa, 

v nìmž je umístìna sbírka moderního umìní, 

která je Hlavním mìstem Praha Nadaci 

zapùjèena do bezúplatného užívání.

Nadace založí a bude podporovat dokumentaèní 

centrum moderního umìní støední Evropy, 

bude podporovat poøádání výstav svìtového umìní, 

financovat semináøe, konference a pøednášky 

a poskytovat pøíspìvky výtvarným umìlcùm, 

kritikùm a historikùm umìní. 
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II. Zpráva o èinnosti nadace 

v roce 2005

PROVOZNÍ  ZÁLEŽITOSTI  NADACE  V  PRÙBÌHU  ROKU  2005

Rok 2005 byl v provozu Musea Kampa svým zpùsobem výjimeèný. V závìru roku 2004 byl totiž 
podepsán Protokol o pøedání mezi hlavním mìstem Prahou a Nadací, kterým Nadace pøevzala do 
užívání areál Sovových mlýnù. Tím se též zavázala zajiš•ovat všechny èinnosti nezbytné k provozu 
Musea a objektu Sovových mlýnù vèetnì jejich financování. Výjimkou jsou pouze platby za energie 
a média, které bude mìsto Praha hradit Nadaci do roku 2008. Magistrát hl. mìsta tak kompenzuje 
Nadaci obtíže dosavadního užívání objektu Sovových mlýnù, jejichž pøíèinou je nadmìrný výskyt 
vad a nedodìlkù zjištìný pøi pøejímce objektu Nadací. Z pohledu hospodaøení Nadace pøedstavuje 
tato skuteènost pøi souèasné úrovni cen tìchto komodit významnou roèní úsporu cca 1,5 miliónu korun.

Èinnosti a práce s pojené s rekonstrukcí a obnovou areálu Sovových mlýnù po zmínìných povodních 
byly z vìtšiny ukonèeny v prùbìhu roku 2004. Jedinou výjimkou je úprava fasád, která se pro lepší 
vyschnutí nìkterých partií zdiva zvláštì v objektu D, E a F pøesunula do roku 2005. Ani v loòském 
roce však realizována nebyla, aby nebyl omezen provoz Musea. Stalo se tak i za tu cenu, že se 
Nadace zavázala krýt pøípadné zvýšení investièních nákladù akce, vyvolaných posunutím termínu 
realizace, protože TCP a.s. již v roce 2004 mìla  na základì výbìrového øízení  pøipraveného 
dodavatele opravy fasád.

Problematikou, která si vyžádá pøi svém doøešení nemálo pracovního úsilí i finanèních prostøedkù 
je zlepšení regulace parametrù mikroklimatu v nìkterých budovách Sovových mlýnù, kde je v souèasné 
dobì udržována pouze teplota v zimním období. Stav exponátù mimo Schulzovo køídlo, kde jsou 
parametry zajištìny, po zimách v letech 2003, 2004 i 2005 jednoznaènì prokázal, že souhlas Nadace 
s redukováním rozsahu vzduchotechniky v prùbìhu rekonstrukce 2001 nepatøil k nejš•astnìjším 
rozhodnutím. Tato skuteènost byla zmínìna i v dopise radnímu Klegovi v kvìtnu 2005 spoleènì se 
žádostí tento problém øešit, protože ve svém dùsledku pøedstavuje ohrožení èásti sbírek, které jsou 
majetkem mìsta. Podobnì dùležitým dùvodem je i rozšíøení možnosti poøádání krátkodobých kvalitních 
výstav, protože partnerovi, který pùjèuje hodnotná umìlecká díla je tøeba nabídnout i odpovídající 
podmínky pøi jejich vystavení v Museu Kampa.
Pro orientaci ohlednì technického øešení a finanèní nároènosti projektu zajistila Nadace dvì studie. 
Jedna z nich navrhla technicky komfortnìjší øešení, druhá relativnì jednodušší, obì se témìø shodly 
ve finanèních nárocích. S vysokou pravdìpodobností lze pøedpokládat, že projekt bude pøedstavovat 
investici cca 8,5 - 9 miliónu Kè.

1 .  V l a s t n í   p r o v o z   o b j e k t u   S o v o v ý c h   m l ý n ù

2 . D o k o n è e n í   o p r a v   p o   p o v o d n í c h   v   r o c e   2 0 0 2

3 .     Z l e p š e n í   p r o v o z n í c h   p o d m í n e k   v   M u s e u   K a m p a

3 . 1  M i k r o k l i m a   v   M u s e u
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Stejnì tak se ukázalo jako nezbytné zpracování analýzy stávajících svìtelných podmínek v Museu, 
zvláštì s pøihlédnutím k velkému množství vystavených prací na papíøe, které v tomto smìru vyžadují 
specifické zacházení. Zpracovaný dokument, vycházející z tøímìsíèního mìøení v konkrétních 
podmínkách Musea navrhl optimální øešení osvìtlení pro jednotlivé expozice v nìkolika variantách 
finanèní nároènosti a provozního komfortu. Personál Nadace samozøejmì postupnì reagoval 
na prùbìžné výsledky zpracovávané studie a s pomocí prostøedkù, které jsou v expozicích k dispozici  
okenice, rolety  byl vytvoøen systém zakrývání okenních otvorù tak, aby požadavkùm na míru osvitu 
i úroveò UV záøení bylo pokud možno vyhovìno. V perspektivì si tato problematika žádá doøešení 
a zvýšení míry pøesnosti ovládání i kontroly funkce. Nároky na financování tohoto projektu se pohybují 
v øádech statisícù korun podle stupnì automatizace celého procesu. Zavedení systému by však 
pøineslo úspory elektrické energie.

V polovinì roku 2005 vyhlásila Mìstská èást Praha 1 výbìrové øízení na využití Werichovy vily. 
Vzhledem k tomu, že myšlenkou na využití tohoto objektu se paní Mládková i Nadace zabývaly již
v roce 2004, pøihlásily se spoleènì do zmínìného øízení. Pro zpracování nabídky hlavnì v oblasti 
specifikace staveb a jejich ocenìní byla angažována externí firma g.l. architekti s.r.o.. Významnou 
pomoc v oblasti administrace a legislativy v prùbìhu øízení poskytla kanceláø White & Case. 
Rozpracovaná nabídka byla pøedložena k posouzení správní radì Nadace, která vyslovila souhlas 
jak s vlastním zámìrem, tak i s koncepcí nabídky. Nabídka byla podána se všemi potøebnými 
náležitostmi, bohužel však pøes svoji finanèní výhodnost a hlavnì kvalitu zámìru využití nebyla 
vybrána. Vítìzná firma nenabídla ani výraznì lepší finanèní podmínky a už vùbec ne hodnotnìjší 
zámìr využití objektu. Tyto dùvody vèetnì ponìkud zvláštního zpùsobu vypsání výbìrového øízení 
vedly Nadaci k tomu, že podala obecný podnìt k pøezkoumání tìchto okolností na Úøad pro ochranu 
hospodáøské soutìže, který jí dal v podstatì za pravdu svým výrokem, kterým zakázal Mìstské èásti 
Praha 1 uzavøít s vítìzem výbìrového øízení nájemní smlouvu. Praha 1 tak byla pøinucena výbìrové 
øízení zrušit. Nadace ještì jednou, v prosinci 2005, deklarovala svùj zájem o Werichovu vilu nabídkou 
formálnì odlišnou od nabídky z výbìrového øízení, fakticky však totožnou. Praha 1 až po urgenci 
odpovìdìla, že vyèká s koneèným rozhodnutím na jaro 2006 a na projednání problému ve svém 
zastupitelstvu.

3 . 2   S v ì t e l n é   p o d m í n k y   M u s e a

4 .  S o u t ì ž   o   p r o n á j e m   W e r i c h o v y   v i l y
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III. Výstavy uskuteènìné v Museu Kampa 

v roce 2005

V roce 2005 uspoøádalo Museum Kampa-Nadace Jana Medy Mládkových øadu zajímavých výstav. 

V únoru 2005 byly ukonèeny výstavy Catherine Cabaniss a Certain Traces  Dialogue: Los Angeles / Prague, jejichž zahájení se uskuteènilo 
již v roce 2004. Mezi dalšími pøedstavilo Museum Kampa výstavu Jiøího Straky, architektonickou soutìž s názvem Olovìný Dušan, 
výstavu fotografií Jindøicha Štreita, výstavu grafických listù Pierra Alechinskeho, strojky Václava Jíry, fotografie Pavla Hokynka, výstavu 
s názvem Combinacion, výstavu skláøky Dany Zámeèníkové a Turbulenci Karla Malicha, Federica Díaze a Zbyòka Baladrána.

Jiøí Straka 
(24. února  1. bøezna 2005)

Dne 24. února 2005 zahájilo Museum Kampa výstavu èínské experimentální tušové malby Jiøího Straky. 

Experimentální tušovou malbu si za oblast svého pùsobení zvolil pøedevším kvùli své pozici Evropana 

zabývajícího se èínským tradièním umìním.

Ta jako pomìrnì široká platforma zahrnuje širokou výrazovou škálu od pøístupù posvìcených tradicí, až ke 

konceptuálním a instalaèním výstøelkù ovlivnìných západní vizuální kulturou. Straka se pøiklání k tradièním 

východiskùm. Technikou tuše na papír vytváøí obrazy støední velikosti. Nìkteré obrazy vytváøí pøímo v plenéru, 

jiné podle fotografických záznamù v ateliéru. Tématicky a motivicky se vìnuje Straka pøedevším krajinì jižní 

Èíny, oblasti Guang Xi. Na papíøe zachycuje vìtší èi menší krajinné výseky. Straka se vyhýbá vizuálním 

efektùm a naopak preferuje v souladu s èínskou tradicí dlouhodobou pohledovost malby, jakési morální 

vyzaøování vloženého sdìlení. 

Výstava se konala v malém výstavním sálu Musea Kampa a trvala do 15. bøezna 2005. 

K výstavì byl vydán katalog.
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Jindøich Štreit 
Tak blízko, tak daleko  

Èeèna a Ingušsko 2003

(1. bøezna - 29. kvìtna 2005)

Dne 1. bøezna zahájilo Museum Kampa výstavu snímkù Jindøicha Štreita ze života v èeèenských uprchlických 

táborech v Ingušsku. Série fotografií vznikla bìhem Štreitovy cesty po severním Kavkaze, kterou podnikl v létì 

2003. Navštívil dnes již zrušené uprchlické tábory, do nichž v èase poslední eskalace èeèensko-ruského konfliktu 

uprchlo na tøi sta padesát tisíc lidí. Cyklus fotografií byl v Museu  vystaven do  29. kvìtna v prostorách konírny.

K výstavì byl vydán katalog.

Olovìný Dušan
Soutìž posluchaèù architektury na FA ÈVUT

(18. bøezna  14. dubna 2005)

Soutìž s názvem Olovìný Dušan uspoøádal Spolek posluchaèù architektury na FA ÈVUT v Praze a jejím 

pøedmìtem byly školní projekty za zimní semestr. V rámci této soutìže hodnotí semestrální práce studentù 

externisté oslovení Spolkem posluchaèù architektury, což umožòuje porovnat školní známkování s pohledem 

nezávislé komise. Nejzajímavìjší projekty byly pøedmìtem výstavy uspoøádané ve dnech 18. bøezna 

až 14. dubna 2005 v malém výstavním prostoru Musea Kampa. K výstavì byl vydán katalog.
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La Suit Voirin  
Pierre Alechinsky
(30. bøezna  8. kvìtna 2005)

Výstava Pierra Alechinskeho byla v Museu Kampa uspoøádána ve spolupráci s francouzským institutem jako 

souèást výstavy s názvem L'Atelier Franck Bordas. Tento ateliér, založený v roce 1978, byl pùvodnì zamìøen 

na litografii, v níž si získal velké uznání. Své aktivity se však snažil rozšiøovat. Celá výstava si kladla za cíl 

ukázat možnosti, které díky novým digitálním technologiím má dnes rytectví. Vystavení umìlci procházeli 

ve své tvorbì vývojem od velkého litografického lisu pøes digitální pøenos na kámen a digitální fotografii až 

k digitálnímu tisku. V Museu Kampa bylo vystaveno deset listù z cyklu Voirin od Pierra Alechinskeho. 

ýstava se konala ve dnech 30. bøezna až 8. kvìtna v malém výstavním prostoru. K výstavì byl vydán katalog.



Václav Jíra
Strojky

(3. èervna  23. èervna 2005)

Realizace Václava Jíry vzbuzovaly zájem svou originalitou již od 

pøelomu padesátých a šedesátých let - k dobovému zájmu 

o pohyb pøinášely nové významové konotace, které umìlce 

trochu sbližovaly i s Novým realismem, jenž byl u nás jinak 

prakticky nereflektován. Jeho doménou byly strojky a stroje, 

vytvoøené z technických souèástí nejrùznìjších výrobkù, které 

pùvodnì mìly svou jasnou utilitární funkci, ale již dosloužily 

- rùzné èásti z nich potom výtvarník sestavoval do nových, 

pøekvapivých kontextù, jimž bylo spoleèné to, že jakmile byly 

zapnuty, zaèaly vykonávat nìjaký pohyb, nìkdy komický, nìkdy 

absurdní, nìkdy lyricky hravý... 

Výstava strojkù, která se v konírnì Musea Kampa konala 

ve dnech 3. - 23. èervna, pøedstavila jak strojky z let šedesátých, 

tak realizace nejnovìjší. K výstavì byl vydán katalog.

Pavel Hokynek
Momentky pøemìnìné

(18. kvìtna  23. èervna 2005)

Výchozí materiál pro umìleckou práci Pavla Hokynka má dvojí charakter. Jsou to jednak reportáže ze subkulturního 

prostøedí - poulièní divadla, hudební festivaly, demonstrace, protestní akce, jednak fotografie známých osobností. 

Tyto momentky jsou bìhem vyvolávacího procesu upravovány chemickými postupy, díky kterým získávají nové 

významy a nový výraz. Soubor fotografií Pavla Hokynka byl v malém výstavním prostoru Musea Kampa prezentován 

od 18. kvìtna do 23. èervna 2005.
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Com.bi.nacion
Science meets Art

(4. èervence  16. záøí 2005)

Výstava vyšla z iniciativy paní Medy Mládkové a argentinského velvyslance pana Juana Eduarda Fleminga. 

Soustøedila práce nìkolika osobností èeského a argentinského umìní, které spojují spoleèná východiska 

jako je sepìtí s pøírodními vìdami a pokrokem techniky.

Svými pracemi byl na výstavì zastoupen Zdenìk Pešánek (1896-1965), který patøí v oblasti svìtelnì 

kinetického umìní k nejvìtším evropským prùkopníkùm meziváleèného období. Zároveò pøedbìhl o nìkolik 

desetiletí svou dobu v propojení užitého a volného umìní, ve zrovnoprávnìní designu s tvorbou malíøù, 

sochaøù i konceptuálních umìlcù. Jako další byl pøedstaven umìlec èeského pùvodu Frank Malina (1912-1981), 

který dosáhl znaèného uznání v mezinárodním mìøítku. Svým zpùsobem se stal pokraèovatelem Zdeòka Pešánka 

a na základì svých výzkumù dospìl k pozoruhodným experimentùm se svìtlem a pohybem.

Zdenìk Sýkora (1920) se neustále inspiruje pøírodou a krajinou a jako jeden z prvních evropských umìlcù 

využil poèítaè, který mu prostøednictvím svých programù nabízí nevyèerpatelné možnosti. 

Kinetické objekty slavného argentinského umìlce Julia Le Parca (1928) na výstavu laskavì zapùjèilo Museo 

de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Le Parc patøí k nejranìjším a nejvýraznìjším osobnostem 

interaktivního umìní. Ve své experimentální tvorbì uplatòuje pohyb, svìtlo i zvuk. Dalším argentinským umìlcem 

byl Luis Fernando Benedit (1937), který zkoumá  souvislost umìleckých, sociálních a politických sfér. Federico Díaz, 

nejmladší z vystavujících autorù, pøedstavil technicky nároènou instalaci s názvem SAKURA, která dokládá zájem 

mladé generace o propojení umìní s nejnovìjšími vìdeckými prùzkumy.

Výstava, kterou svým proslovem zahájili mimo jiné i pan Ivan Havel a Roger Malina byla slavnostnì otevøena 

dne 3. èervence 2005 a po jejím prodloužení ukonèena 16. záøí 2005. 

Celkem výstavu shlédlo 4 594 návštìvníkù. K výstavì byl vydán katalog.



Dana Zámeèníková
(29. záøí  6. listopadu 2005)

Ve dnech 29.záøí až 6. listopadu uspoøádalo Museum Kampa výstavu Danì Zámeèníkové- skláøce a architektce, 

která byla pøizvána k rekonstrukci Sovových mlýnù, aby svou prací obohatila jejich architekturu.

Dana Zámeèníková spojuje ve svém díle nejrùznìjší zpùsoby vyjádøení. Užívá kresbu a malbu, pøekrývání 

vrstev, citace všedních motivù, s nimiž se setkáváme tak èasto, že je ani nevnímáme. V jejím projevu 

se prolínají doteky rùzných historických období. Minulost je rovnocenná se souèasností, umìní se støetává 

s osobními prožitky. Vzniká tak pestrý obraz každodenního života, v nìmž se jednotlivé podnìty spojují 

s autorèiným osobitým pohledem na skuteènost..

Její projev se stává mnohovrstevnou koláží, køehkou básní a pùvabným snem. Zasuté vzpomínky se prostupují 

se zrcadlem dnešní drsné skuteènosti. V jejích pøedstavách se odehrává souboj dobra a zla, dochází ke støetu 

pøísného øádu a pøekotného vrstvení událostí a informací. Její dílo se vlastnì stává deníkem, ve kterém se 

øadí dìje a pøíbìhy. Promítá se do nìj èas se vším, co pøináší Dana Zámeèníková umí kultivovanì a jemnì 

pracovat s prostorem, což prokázala i výstavou v Musea Kampa.

Výstava byla realizována v prostorách konírny a k výstavì byl vydán katalog.
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Turbulence
Karel Malich / Federico Díaz, E-Area / Zbynìk Baladrán

(15. listopadu 2005  1. ledna. 2006)

Výstava uspoøádaná vìdecko-výzkumným pracovištìm Akademie výtvarných umìní  Praze byla 

spolu s monografickou publikací „Karel Malich  Wires/Dráty“ výsledkem úèasti Vìdecko 

- výzkumného pracovištì AVU na projektu, který se zabýval fenomény gravitace a beztíže 

v umìní (GRAVITY). 

Art Religion Science, 2002 - 05, v rámci programu EU Culture 2000). 

Výstavní projekt Turbulence byl založen na principu remediace a pøedstavil Karla Malicha  jeho 

konkrétní umìlecká díla, texty i obecné znaky jeho tvorby - v interpretaci dvou souèasných èeských 

umìlcù. Federico Díaz ve spolupráci s týmem E-area vytvoøil animaci dvou drátìných objektù Karla 

Malicha ve spojení s jeho vlastním textem. Sledoval latentní pohyb objektù a vizualizoval energetický 

tok, který je jejich podstatou. Díazova videoinstalace, jejíž souèástí byl i zvukový záznam, nabízela 

divákovi možnost vstoupit do pulzujícího a vibrujícího prostøedí, které je technologicky generovanou 

analogií Malichova vidìní a vnímání prostoru. Zbynìk Baladrán zpracoval Malichovy kresby ze skicákù, 

prezentoval je jako morfující tvary a zachytil tak umìlcovo hledání formy v „pøímém pøenosu“. 

V další projekci defilovali textové záznamy, opìt vybrané z Malichových skicákù, jejichž dokumentaci 

a digitalizaci realizovalo VVP AVU. 

Nedílnou souèástí výstavy byly dva drátìné objekty Karla Malicha, „Svìtelná energie II“ a „Událost 

na kruhu v proudu energie“, které reprezentovaly øadu drátìných objektù, které autor vytvoøil 

v 70. a 80. letech 20. století, a které je vìnována novì vyšlá publikace.

Výstava se konala od 15. listopadu do 1. ledna 2006 v konírnì Musea Kampa.
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Jindøich Štreit 
Tak blízko, tak daleko  Èeèna a Ingušsko 2003, 1. bøezna  29. kvìtna 2005:

4 719 osob

Václav Jíra
Strojky, 3. èervna  23. èervna 2005:

1 703 osob

Com.bi.nacion
Science meets Art, 4. èervence - 16. záøí 2005:

4 594 osob

Dana Zámeèníková
29. záøí - 6. listopadu 2005:

3 518 osob

Turbulence
Karel Malich / Federico Díaz, E-Area / Zbynìk Baladrán, 15. listopadu 2005 - 1. 1. 2006:

2 874 osob

IV. Návštìvnost výstav Musea Kampa 

v r. 2005

N á v š t ì v n o s t  v ý s t a v  u s p o ø á d a n ý c h  v  k o n í r n ì  M u s e a  K a m p a  v  r o c e  2 0 0 5  è i n i l a : 1 7 4 0 8 o s o b

C e l k o v á  n á v š t ì v n o s t  M u s e a  K a m p a  v  r o c e  2 0 0 5  è i n i l a :  2 2 2 5 5  n á v š t ì v n í k ù
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Galerie Rudolfinum: Alén Diviš
10. února - 24. dubna 2005

Galerie Rudolfinum uspoøádala na poèátku roku 2005 výstavu celoživotního díla Aléna Diviše. 

Tato dosud nejrozsáhlejší výstava shromáždila poprvé celek jeho dochované tvorby. Museum 

Kampa zapùjèilo na výstavu obraz s názvem „Tøi klauni“, který se nachází ve sbírce 

Jiøího a Bìly Koláøových.

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodì: 
Folklorismy v èeském výtvarném umìní XX. Století
11. bøezna - 6. èervna 2005

V rámci putovní výstavy Folklorismy, kterou v roce 2004 uspoøádalo Èeské muzeum výtvarných 

umìní v Praze zapùjèilo Museum Kampa v roce 2005 Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském 

Brodì závìsný objekt Jiøího Koláøe.

Èeské muzeum výtvarných umìní: Exprese
20. dubna - 12. èervna 2005

Èeské muzeum výtvarných umìní v Praze pøedstavilo na výstavì Exprese díla dvaceti umìlcù, která vznikala v období 

od roku 1983 do poèátku 90. let uplynulého století. Spoleèným jmenovatelem vybraných dìl byl jejich expresivní 

výtvarný jazyk. Výstava se soustøedila na klasickou doménu expresivního výtvarného jazyka, na malbu. Vystaveny však 

byly rovnìž sochy a ve vìtší míøe i velkoformátová kresba. Diváci mìli možnost setkat se na výstavì s díly Aleše Veselého, 

Josefa Hampla, Jiøího Naèeradského, Jiøího Sozanského, Jiøího Beránka, Vladimíra Nováka, Antonína Kroèi, Václava Bláhy, 

Michaela Rittsteina, Václava Stratila, Stanislava Judla, Jiøího Kornatovského, Milady Poliánové, Borise Jirkù, Michala Šarše, 

Margity Titlové - Ylovsky, Jiøího Mikesky, Martina Mainera, Tomáše Císaøovského a Otto Plachta. Museum Kampa zapùjèilo 

dvì velké kresby Aleše Veselého.

Výstavní síò Mánes: Opojná plasticita a ztìlesnìní duchovního svìta
7. èervna - 29.èervna.2005

Výstavní síò Mánes uspoøádala výstavu 25 èeských sochaøù minulého století s názvem Opojná plasticita. 

Zastoupeni byli pøedstavitelé moderny i posledních let tohoto období. 

Výstava popisovala vývoj pohledu a pøístup umìlcù k figuøe v èeském sochaøství bìhem 20. století. 

Upozornila na klasickou tradici zobrazování lidského tìla formulovanou Josefem Václavem Myslbekem

 a táhnoucí se od Otto Gutfreunda pøes Jana Baucha až ke Zdeòku Palcrovi, Miloslavu Chlupáèovi 

a dalším souèasným autorùm. Vystavena byla i díla Michala Blažka, Jana Hendrycha, Stanislava 

Podhrázského, Michala Šaršeho, Josefa Wagnera èi Hany Wichterleové. Museum Kampa zapùjèilo 

na pøehlídku plastiku Miloslava Chlupáèe s názvem „Ležící“.

V. Zápùjèky v roce 2005
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Smetanova výtvarná Litomyšl
Catherine Cabaniss
17. èervna - 6. èervence 2005

V roce 2005 byl 47. roèník mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl poprvé doprovázen také sérií jednotnì 

koncipovaných výtvarných výstav. Pod novì vzniklou hlavièkou „Smetanovy výtvarné Litomyšle“ tak mìli návštìvníci 

hudebních pøedstavení ve volném èase shlédnout šestici zajímavých výtvarných expozic, instalovaných v šesti rùzných 

prostorách zámku a mìsta. 

Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových se v roce 2005 zúèastnilo tohoto festivalu uspoøádáním výstavy americké 

malíøky Catherine Cabaniss, která se konala v prostorách zámeckého pivovaru.

Smetanova výtvarná Litomyšl
Východoèeská galerie v Pardubicích: Josef Pleskot a Karel Malich
17. èervna - 4. èervence 2005

V rámci prvního roèníku Smetanova výtvarná Litomyšl uspoøádala Východoèeská galerie v Pardubicích ve spolupráci 

s Galerií Zdeòka Sklenáøe výstavu Karla Malicha v atraktivním prostoru Litomyšlského zámeckého pivovaru, upraveném 

arch. Josefem Pleskotem. Museum Kampa zapùjèilo drátìný objekt Karla Malicha s názvem „Èerný mrak“

Památník národního písemnictví: 
Noèní hlídka srdce - Vladimír Holan 1905 - 1980
29. èervna - 31. øíjna 2005

Památník národního písemnictví v Praze pøipravil ke stému výroèí narození básníka Vladimíra Holana, které pøipadlo 

na 16. øíjna 2005, výstavu s názvem „Noèní hlídka srdce“. 

Výstava byla uspoøádána se zámìrem seznámit širší kulturní veøejnost s básnickým odkazem Vladimíra Holana. 

Výstava rekapitulovala význam Holanovy poezie a pokusila se ji pøiblížit dnešním ètenáøùm prostøednictvím souboru 

tradièních i velmi souèasných vizuálních obrazù. Dokumenty z básníkova života byly doplnìny malbou a grafikou jeho 

nejbližších umìleckých pøátel, jakými byly osobnosti jako František Hudeèek, Josef Sudek, Alén Diviš, Mikuláš Medek 

èi Jiøí Koláø. Museum Kampa se na výstavì podílelo zápùjèkou sádrovým reliéfem s názvem „Ruce“ od Evy Kmentové.

Miloslav Chlupáè v Letohrádku královny Anny 

8. záøí -  9. øíjna 2005

Správa Pražského hradu zahájí uspoøádala v Letohrádku královny Anny výstavu sochaøe Miloslava Chlupáèe. 

Tato výstava na Pražském hradì zahájila nový dlouhodobý cyklus s názvem „Figura XX“, který je zamìøen 

na postupné pøedstavování osobností èeského figurativního sochaøství 20. století. Museum Kampa-Nadace 

Jana a Medy Mládkových zapùjèila na tuto výstavu 2 plastiky Miloslava Chlupáèe ze svých sbírek.



Spácium, o.p.s., a Statutární mìsto Liberec: Židle - Magdalena Jetelová
17. záøí 2005

Dne 17. záøí se v Liberci uskuteènilo slavnostní odhalení Židle Magdaleny jetelové ze sbírky 

Jana a Medy Mládkových. Liberec se tak se po Brnì a Litomyšli stal tøetím mìstem, 

kde je tento objekt vystaven.Zápùjèky do zahranièí v roce 2005:

Galerie Komart: Radoslav Kratina
29. èervna - 31. srpna 2005

Bratislavská galerie Komart uspoøádala výstavu Radoslava Kratiny, na kterou Museum Kampa zapùjèilo dva objekty tohoto autora.

Espace de l'Art Concret: 
Le chant rythmique de l'esprit, arts de l'islam at abstraction géometrique
4. èervence 2005 - 8. ledna 2006

Výstava v Mouans-Sartoux si kladla za cíl ukázat spojitosti mezi autory 

geometrické abstrakce a umìním ovlivnìným islámskou kulturou. Jedním ze stìžejních autorù 

výstavy byl František Kupka. Museum Kampa zapùjèilo šest kreseb právì tohoto autora.

Museum der Moderne Salzburg: Zdenìk Sýkora. Herbert Boeckel-Preis
29. øíjna 2005  12. ledna 2006

Cena pojmenovaná po významném rakouském umìlci Herbertu Boecklovi (1894-1966) je udìlována spoleèností pøátel 

Muzea v Salzburgu každé dva roky a to od roku 1988. V roce 2005 získal tuto cenu Zdenìk Sýkora. Museum Kampa 

zapùjèilo do Museum der Moderen Salzburg dva obrazy Zdeòka Sýkory ze sbírky Jana a Medy Mládkových.
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René Roubíèek: Glass Theatre / Comedia di Vetro
22. èervna 2005
Dne 22. èervna 2005 bylo veøejnosti pøedstaveno sousoší René Roubíèka s názvem Comedia di Vetro. 
Sousoší, které bylo instalováno na nádvoøí Sovových mlýnù, se stalo souèástí stálé expozice 
Musea Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových.

Helsinský proces a zhroucení komunismu
5.  7. èervence 2005
Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových se stalo jedním ze sponzorù mezinárodní konference 
k 30. výroèí podpisu Závìreèného aktu KBSE v Helsinkách, která se konala v Èeském muzeu hudby a v prostorách 
Pražské køižovatky. Organizátorem konference bylo Èeskoslovenské dokumentaèní støedisko, o.p.s.

The Harvard Krokodiloes
7. srpna 2005
U pøíležitosti setkání absolventù Harvard University se v Museu Kampa uskuteènil koncert nejstaršího 
a nejprestižnìjšího pìveckého souboru harvardské univerzity.

Pronájmy 2005

V roce 2005 se v prostorách Musea Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových uskuteènilo 
nìkolik slavnostních veèerù soukromých spoleèností a jiných spoleèenských akcí.

Uskuteènila se zde 
letní párty advokátní kanceláøe Allen & Overy, Praha, 
slavnostní veèer u pøíležitosti výroèní konference mezinárodní advokátní komory poøádaný 
spoleèností Heuking Kühn Lüer Vojtek, 
série prohlídek expozic Musea Kampa poøádané spoleèností Kirkland & Ellis, 
slavnostní vyhlášení restaurantù roku poøádané spoleèností Grand Restaurant, 
tisková konference spoleènosti Odkolek, 
setkání klientù a partnerù  nadace Media Development Loan Fund, 
zákaznický veèer spoleènosti Siemens 
a recepce v rámci mezinárodního kongresu advokátù poøádaná spoleèností Wolf Thesis.

Dne 3. srpna 2005 uspoøádal primátor hlavního Prahy MUDr. Pavel Bém v prostorách Musea Kampa
slavnostní obìd pro guvernéra provincie Yogyakarta jeho královskou výsost sultána Hamengku Buwono X. 
a jeho cho•. Slavnostního obìda se zúèastnila 19-ti èlenná delegace Yogykartu, 
zástupci indonéského velvyslanectví v Praze a další významné osobnosti.

VI. Spoleèenské události 
a pronájmy Musea Kampa
v roce 2005



VII. Pøíloha
k úèetní závìrce k 31.12.2005

I. Obecné údaje k úèetní závìrce za období 1.1.2005 - 31.12.2005

1. Popis úèetní jednotky

Název: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových

Sídlo: U Sovových mlýnù 2, 118 00  Praha 1

Kontaktní adresa: U Sovových mlýnù 2, 118 00  Praha 1

Právní forma: nadace

Pøedmìt èinnosti:

- podporovat rozvoj výtvarného umìní v Èeské republice, seznamovat veøejnost s moderním výtvarným 

  umìním a pøispívat k znovuvytvoøení a posílení povìdomí o kulturní tradici v uvedené oblasti umìní

- podporovat provozování Sbírky moderního umìní 20. Století, kterou obec Hlavní mìsto Praha pøenechá 

  do bezplatného užívání na základì smlouvy o výpùjèce v souladu se zámìrem zøizovatelky Nadace 

  zajistit její zpøístupnìní veøejnosti v Galerii Jana a Medy Mládkových

- pøispìt k záchranì kulturní památky objektu Sovových mlýnù, nacházejícího se v Praze 1, 

  U Sovových mlýnù s cílem využití tohoto objektu k umístìní Galerie Jana a Medy Mládkových 

  a pro výkon èinnosti Nadace

Nadace je zapsána u Mìstského soudu v Praze, v rejstøíku nadací, oddíl N, vložka 142

Datum vzniku: 26. 2. 1999

Nadaèní jmìní: nepenìžní vklad tvoøený sbírkovým fondem v hodnotì 32 194 000 Kè 
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2. Popis zmìn v rejstøíku nadací ve sledovaném období
Ve sledovaném období došlo k navýšení nadaèního jmìní spoleènosti o 19 144 tis. Kè 

rozšíøením sbírkové fondu nadace o sbírku výtvarných dìl Jiøího a Bìluše Koláøových.

3. Osoby, které se k rozhodnému dni, tj. k 31. 12. 2005 podílejí 

20ti a více procenty na nadaèním jmìní
Nadaèní jmìní tvoøí nepenìžní vklad, který do Nadace vložila v plné výši její zøizovatelka

Meda Mládková.

4. Statutární a dozorèí orgány nadace

Správní rada

PhDr. Meda Mládková, pøedsedkynì správní rady

Václav Havel, èestný èlen správní rady

Madeleine Albright, èestný èlen správní rady

Zdenìk Bakala, èlen správní rady do 15. 8. 2005

Ing. Filip Dvoøák, èlen správní rady

Dirk Kroonen, èlen správní rady do 15. 8. 2005

Karel Schwarzenberg, èlen správní rady do 15. 8. 2005

Doc. Ing. Zdenìk Tùma, CSc., èlen správní rady

Ing. Pavel Uher, èlen správní rady

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., èlen správní rady

Mgr. Olga Dvoøáková, èlen správní rady od 15. 8. 2005
* Správní radou dne 15. 8. byli jmenováni pánové Richard Paulson a Jack Stack za èleny Správní rady, kteøí se mandátu posléze vzdali

Dozorèí rada

Ing. Jiøí Nekováø, pøedseda dozorèí rady

JUDr. Monika Rutland, èlen dozorèí rady

Ing. Petr Seidl, èlen dozorèí rady
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5. Zamìstnanci nadace, osobní náklady (II.3)

Zamìstnanci celkem Z toho øídících pracovníkù

Sledované 
úèetní 
období 

Sledované 
úèetní 
období 

Pøedchozí 
úèetní 
období 

Pøedchozí 
úèetní 
období 

Prùmìrný poèet zamìstnancù
Mzdové náklady
Odmìny èlenùm statutárních orgánù spol.
Odmìny èlenùm dozorèích orgánù spol.
Zákonné sociální pojištìní
Sociální náklady 
Osobní náklady celkem

24 12 11

0 0 0 0
0000

2 3 0 0

2 654 1 350 351 343

887 453 123 144

4894741 8063 542

6. Pùjèky a ostatní plnìní èlenùm statutárních a dozorèích orgánù.
Tento pøípad se nevyskytuje

II. Informace o použitých úèetních metodách, obecných úèetních 
zásadách a zpùsobech oceòování ve sledovaném úèetním období

1.Zpùsob ocenìní
a) zásob nakupovaných a vytvoøených ve vlastní režii: 
    Nakupované zásoby jsou oceòovány v poøizovací cenì, 
    ve vlastní režii nadace zásoby nepoøizovala. 
    Úètování zásob je provádìno zpùsobem B evidence zásob.

b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvoøeného vlastní èinností:
    Tento pøípad se nevyskytuje.

c) cenných papírù a majetkových úèastí:
    Tento pøípad se nevyskytuje.

d) pøíchovkù a pøírùstkù zvíøat:
    Tento pøípad se v nadaci nevyskytuje.



2.Zpùsob stanovení reprodukèní poøizovací ceny u majetku ocenìného 
v této cenì a poøízeného v prùbìhu úèetního období
Nadace nevlastní majetek ocenìný reprodukèní cenou.

3.Zmìny zpùsobu oceòování, postupù odpisování, postupù úètování, 
uspoøádání položek úèetní závìrky a obsahové vymezení tìchto položek 
oproti pøedcházejícímu úèetnímu období s uvedením dùvodù tìchto 
zmìn a vyèíslením penìžních èástek tìchto zmìn ovlivòujících výši 
majetku, závazkù a hospodáøského výsledku
Oproti pøedchozímu roku nedošlo k zásadním zmìnám,které by výrazným zpùsobem ovlivnily výši 
majetku, závazku a hospodáøského výsledku.

4.Zpùsob stanovení opravných položek k majetku, 
s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek
K 31. 12. 2005 nadace nevytváøela opravné položky.

5.Zpùsob sestavení odpisových plánù pro dlouhodobý majetek 
a použité odpisové metody pøi stanovení úèetních odpisù
V roce 2005 nadace uplatòovala odpisy dlouhodobého majetku dle platných pøedpisù a pøedem 
stanoveného odpisového plánu, kde vycházela z pøedpokládaného opotøebení zaøazovaného 
majetku odpovídajícího bìžným podmínkám jeho používání.

6.Zpùsob uplatnìný pøi pøepoètu údajù v cizích mìnách 
na èeskou mìnu
Nadace postupuje dle zákona o úèetnictví è. 563/1991 Sb. a zvolila si pro pøepoèet cizích mìn 
na mìnu èeskou pevný mìsíèní kurz vždy k poslednímu dni pøedchozího mìsíce. 
V roèní úèetní závìrce nadace používá kurz ÈNB ke dni jejího sestavení.
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III. Doplòující informace k rozvaze a výkazu ziskù a ztrát

1. Popis významných událostí v hodnoceném úèetním období

V roce 2005 nadace uspoøádala v prostorách Musea Kampa nìkolik významných výstav, 
které byly hrazeny z poskytnutých úèelových darù a z prostøedkù nadace. Nejvìtší úspìch 
mìly výstavy tìchto umìlcù  Dana Zámeèníková, Jindøich Štreit, Václav Jíra, 
Karel Malich: Turbulence a tématická výstava kinetického umìní  Combinación.
Výtvarná díla ze sbírky Nadace byla zapùjèena na výstavu do Francie  Mouans Sartoux, 
do rakouského Salcburku a v Èeské republice do Mìstské galerie v Olomouci 
a do Galerie hl. m. Prahy  exponáty pro výstavy Karla Malicha. Židle proslavená 
povodní v roce 2002 byla zapùjèena do mìsta Liberce.

Z prostøedkù nadace byl poskytnut granty p. Strakovi, p. Gebauerovi, p. Lawrenci 
a p. Bartovskému v celkové výši 60,5 tis. Kè.

Nadaèní èinnost byla kryta z poskytnutých darù v roce 2005 
a èásteènì vytvoøeným ziskem z hospodáøské èinnosti.. 

Poskytovatel Bìžné obd. Minulé obd.
Mero a. s.                                     66  5                 0Chod Musea Kampa, instalace

sbírky Dvoøáková Olga                                               0500

Hermes Prague                            15  0                 0

Siemens                                       15 0                  0

Ericsson                                       13  0                  0

Behr Czech                                                      0100

Fileno.                                         10  0                  0

Marie Nìmcová                             7  5                  0

Suzuki                                           6  0                  0 

Nanci Kim                                      5  0                  0

PSSI                                                                   0 50
Nadace Forum                                                  0 40

Pøátelé Musea                             1 6  4                 157

Výstavní èinnost v roce 2005 Èeská katolická charita                                      023

Grant Ministerstva kultury ÈR                          0440

Grant hl. m. Prahy                                           0100

Dùvod dotace

Rozpis pøijatých dotací na provozní úèely (v tis. Kè)

Celkem                        2 897                    
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2. Popis významných událostí mezi datem úèetní závìrky a datem, ke kterému 
jsou rozvaha a výkaz ziskù a ztrát schváleny k pøedání mimo úèetní jednotku
V období mezi datem úèetní závìrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz ziskù a ztrát schváleny 
k pøedání mimo úèetní jednotku nedošlo k významným událostem.  

3.
3. 1.  Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
byl poøízen v pøedchozích letech a je plnì odepsán.

Dlouhodobý hmotný majetek 
1.umìlecká díla, pøedmìty a sbírky
    zahrnuje sbírku 
    - umìleckých pøedmìtù, která byla vložena do nadaèního jmìní v hodnotì 32. 194. 000,- Kè 
      a umìlecké pøedmìty a starožitnosti poøízené nadací z finanèních prostøedkù nadace. 
      Podrobnosti vyplývají ze zvláštního soupisu sbírkových pøedmìtù a hospodaøení s ní se øídí 
      zákonem è. 122/2000 Sb.
    - mobiliární pøedmìty darované v roce 2002 nadaci paní Medou Mládkovou a mobiliární pøedmìty 
       nakoupené z prostøedkù nadace.  

2. ostatní hmotný majetek
    Je odepisován dle schváleného odpisového plánu. V roce 2005 byly poøízeny prostøedky výpoèetní 
    a kanceláøské  techniky, prostøedky na dovybavení zaøízení budovy a pøilehlých prostranství. 
    Konkrétní rozpis je souèástí inventurního seznamu.
    Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
    Tento pøípad se v nadaci nevyskytuje.
    Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem
    Tento pøípad se v nadaci nevyskytuje.
    Pøehled o majetku, jehož tržní ocenìní je výraznì vyšší než jeho ocenìní v úèetnictví. 
    Tento pøípad se v nadaci nevyskytuje

3. 2.  Pohledávky
   a) Souhrnná výše pohledávek po lhùtì splatnosti nad 180 dnù.
         V nadaci se nevyskytuje  pohledávka po lhùtì splatnosti nad 180 dní. Všechny  pohledávky vykazované 
         k 31.12.2005 jsou ve lhùtì splatnosti
     b) Pohledávky kryté podle zástavního práva
         V nadaci se nevyskytují
     c) Pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let
         V nadaci se nevyskytují.

3. 3.  Vlastní zdroje
    a) Zmìny jmìní   
        Na výši jmìní  v roce 2005 mìlo vliv 
        -navýšení nadaèního jmìní o 19.144 tis. Kè
        -pouze èerpání fondù, ke krytí nákladù nadace  
        - vyprodukovaných zisk .
 
    b) Rozdìlení zisku
        Za rok 2005 vyprodukovala nadace zisk, který bude pøeveden na úèet nerozdìleného zisku minulých let.
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3. 4.  Závazky

a) Závazky po dobì splatnosti, tj. nad 180 dnù.
    V nadaci se nevyskytují. V nadaci se nacházejí závazky splatné v lhùtì splatnosti.

b) Závazky kryté podle zástavního práva.
    Tento pøípad se v nadaci nevyskytuje.

d) Závazky nevyúètované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze
    Tento pøípad se v nadaci nevyskytuje.

e) Závazky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let
    Tento pøípad se v nadaci nevyskytuje.

f) Závazky z sociální a zdravotního pojištìní
   Tento pøípad se v nadaci nevyskytuje. Vykázané závazky k 31.12.2005 jsou za mzdy 12/2005.

3. 5.  Zákonné a ostatní (úèetní) rezervy
Nadace neeviduje žádné rezervy.

3. 6.  Výnosy z bìžné èinnosti v tis. Kè (v èlenìní v tuzemsku a zahranièí)

a) Tržby v tuzemsku v tis.Kè                                                       2  0  0  5                 2004
                           -vstupné                                              2.013 tis. Kè                  2.589 tis. Kètržby z prodeje služeb

                                                         -pronájem prostor                                4.078 tis. Kè                  2.711 tis. Kè
tr žby za prod ané zb  o  ž í                   -prodej kult. pøedmìtù                            402 tis. Kè                     736 tis. Kè

b) ostatní výnosy v tis. Kè
úroky z bìžného a termínovaného úètu                                                                    57 tis. Kè                       80 tis. Kè
refundace nákladù                                                                                               20 tis. Kè                    258 tis. Kè

c) pøijaté pøíspìvky
    pøijaté penìžn í dary                                                                                   2.257 tis. Kè                  3.169 tis. Kè
    gran t hl . m . Prahy a Ministerstva kultury ÈR                                                  540 tis. Kè                     200 tis. Kè

3. 7.  Údaje o pøemìnách nadace
Nadace žádnými pøemìnami neprocházela ani neprochází.

3. 8.  Rozpis odložené daòové pohledávky a závazku
K datu úèetní závìrky nadace nevytváøela odložený daòový závazek ani pohledávku.

V Praze  dne 1. bøezna 2006 Jiøí Lammel, øeditel nadace
vyhotovila:  Ing. Eva Èešková
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Zpracováno v souladu s vyhláškou è. 504/2002 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2005

A K T I V A Èíslo øádku Stav k prvnímu dni úèetního obdobíStav k poslednímu dni úèetního období
a b 1 2
A. Dlouhodobý majetek ø. 09 + 20 + 28 - 40 1 19 453 39 492
I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0 0
Dlouhodobý nehmotný majetek Software (013) 3 0 0

Ocenitelná práva (014) 4 0 0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 23 23
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0
Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0
Souèet ø. 2 až 8 9 23 23

II. Pozemky (031) 10 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky (032) 11 15 975 35 992

Stavby (021) 12 2 399 2 399
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí (022) 13 1 434 1 707
Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 14 0 0
Základní stádo a tažná zvíøata (026) 15 0 0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 740 1 020
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 0 0
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 0 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 0
Souèet ø. 10 až 19 20 20 548 41 118

III. Podíly v ovládaných a øízených osobách (061) 21 0 0
Dlouhodobý finanèní majetek Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22 0 0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 0 0
Pùjèky organizaèním složkám (066) 24 0 0
Ostatní dlouhodobé pùjèky (067) 25 0 0
Ostatní dlouhodobý finanèní majetek  (069) 26 0 0
Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek (043) 27 0 0
Souèet ø. 21 až 27 28 0 0

Èíslo øádku Stav k prvnímu dni úèetního období Stav k poslednímu dni úèetního období
a b 1 2
IV. Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje (072) 29 0 0
Oprávky k dlouho- dobému majetku Oprávky k softwaru (073) 30 0 0

Oprávky k ocenitelným právùm (074) 31 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 23 23
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0
Oprávky k stavbám (081) 34 99 149
Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí (082) 35 256 457
Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù (085) 36 0 0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm (086) 37 0 0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 740 1 020
Souèet ø. 29 až 39 40 1 118 1 649

B. Krátkodobý majetek  ø. 51 + 71 + 80 + 84 41 7 738 5 882
I. Materiál na skladì (112) 42 0 0
Zásoby Materiál na cestì (119) 43 0 0

Nedokonèená výroba (121) 44 0 0
Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0
Výrobky (123) 46 0 0
Zvíøata (124) 47 0 0
Zboží na skladì a v prodejnách (132) 48 591 648
Zboží na cestì (139) 49 0 0
Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0
Souèet ø. 42 až 50 51 591 648

II. Odbìratelé (311) 52 12 409
Pohledávky Smìnky k inkasu (312) 53 0 0

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0
Poskytnuté provozní zálohy (314-ø.50) 55 135 313
Ostatní pohledávky (315) 56 0 -2
Pohledávky za zamìstnanci (335) 57 3 0
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeèení a veøejného zdravotního pojištìní (336) 58 0 0
Daò z pøíjmù (341) 59 0 0
Ostatní pøímé danì (342) 60 0 0
Daò z pøidané hodnoty (343) 61 0 0
Ostatní danì a poplatky (345) 62 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúètování se st.rozpoètem (346) 63 0 0
Nároky na dotace a ostatní zúètování s rozpoètem ÚSC (348) 64 0 0
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