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„Vydrží-li kultura, přežije národ.“ Jan Mládek

Posláním Musea Kampa - Nadace Jana
a Medy Mládkových je podporovat rozvoj výtvar-

ného umění v České republice, seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním a přispívat k posílení povědomí
o kulturní tradici v oblasti výtvarného umění.
Hlavními úkoly Nadace jsou správa kulturní památky
Sovovy Mlýny a podpora provozu Musea Kampa, které zde
sídlí a v němž se nachází sbírka moderního umění. Sbírka
v majetku Hlavního města Praha je od roku 2001 zapůjčena
Nadaci do bezplatného užívání.
Hlavními cíli Nadace jsou založení a podpora dokumentačního centra moderního umění střední Evropy, podpora
a pořádání výstav světového umění, financování seminářů,
konferencí a přednášek a poskytování příspěvků výtvarným
umělcům, kritikům a historikům umění. Podporovat a pořádat umělecké, vědecké, kulturní a vzdělávací aktivity a akce
včetně akcí pro děti a mládež a provozování objektů pro
tyto účely. Zřízení a provozování kulturně společenského
centra v objektu Werichovy vily, nacházejícího se v Praze
1, ul. U Sovových mlýnů 7 (dále jen „Werichova vila“),
jehož účelem je připomínat odkaz Jana Wericha a dalších
významných osobností spjatých s Werichovou vilou.

Mission of the Foundation Museum Kampa - The
Jan and Meda Mládek Foundation‘s mission is to support
fine art in the Czech Republic, introduce the public to
modern fine art and to forment general awareness of
cultural traditions in the field of fine art.
The main tasks of the Foundation are the management of
the Sova’s Mills cultural monument and support of the
operation of Museum Kampa residing therein, which houses
a collection of modern art owned by the City of Prague on
loan free of charge to the Foundation since 2001.
The main goals of the Foundation are creation and
support of a documentation center of Central European
modern art, support and organization of exhibitions of
international art, financing seminars, conferences and
lectures, providing financial contributions to fine artists,
critics and art historians, to support and organize artistic,
scientific and cultural educational events and activities
including programs for children and youths and operation
of facilities serving these purposes.
The main goals of the Foundation also include the
establishment and operation of a cultural and social
center in the Werich’s Villa located on U Sovových Mlýnů
Street in Prague 1 to spread the legacy of Jan Werich
and other important personalities related to Werich‘s
Villa.

Název nadace:

Museum Kampa - Nadace
Jana a Medy Mládkových
Sídlo:
U Sovových mlýnů 503/2,
118 00 Praha 1 - Malá Strana
Telefon: +420 257 286 147
Fax: +420 257 286 113
www.museumkampa.cz
IČ: 49370499
Foundation name:
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Museum Kampa - The Jan and Meda
Mládek Foundation
address:
U Sovových mlýnů 503/2,
118 00 Praha 1 - Malá Strana
Telefon: +420 257 286 147
Fax: +420 257 286 113
www.museumkampa.cz
IČ: 49370499

čestní členové správní rady
Honorary Members of the
Board of Directors
paní Madeleine Albright
paní Patty Birch in memoriam
pan Václav Bostik in memoriam
paní Avna Cassineli
pan Václav Havel in memoriam
pan Jan Horal in memoriam
pan Thomas M. Messer
pan Rudolf zahradník

Správní rada
Board of Directors:

paní Meda Mládková,
předsedkyně správní rady
Chairperson of the Board
of Directors
pan Filip Dvořák
pan Jiří Emler
pan Petr Hejma
pan Vít Kolář
pan Filip Melzer
pan Josef Pleskot
pan Jiří Pospíšil
pan Jan Světlík
pan Bohuslav Svoboda
paní Marie Šedivá
pan Zdeněk Tůma
pan Oldřich Uttendorfský

Dozorčí rada
Supervisory Board:
pan Jiří Nekovář,
předseda dozorčí rady
Chairperson of the
Supervisory Board
paní Monika Rutland
pan Tomáš Homola
pan Petr Seidl
pan Steven Kupka
pan Paul Valka
ředitel nadace
Jiří Lammel
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V roce 2011 došlo v Museu Kampa – Nadaci Jana a Medy

Mládkových k některým významným změnám a počinům
v několika oblastech činnosti. V první řadě byli zvoleni
noví členové správní rady, ministr spravedlnosti JUDr. Jiří
Pospíšil, primátor hlavního města Praha MUDr. Bohuslav
Svoboda, JUDr. Filip Melzer, Ing. Jan Světlík a MUDr. Jiří
Emler, který svým nezištným darem hotelem denisa výrazně
přispěl ke stabilizaci nadace a který byl V průběhu minulého
roku vložen správní radou do základního jmění Nadace.
za Další významnou událost považuji velkorysý dar nadaci
paní mládkovou ve formě dvou bytů na kampě 11 a darování
umělecké sbírky Jana a Medy Mládkových včetně jejího vložení
do základního jmění Nadace.
Velmi důležitou a významnou událostí přelomu roku bylo
získání kolekce prací františka kupky ze spojených států.
Kolekce z majetku paní Lilien lonngren je doplněna rozsáhlou
dokumentací, korespondencí a katalogy.
V Museu Kampa proběhla ve spolupráci s Schönbergovým
centrem ve Vídni rozsáhlá výstava Františka Kupky, Vasilije
Kandinského a Arnolda Schönberga nazvaná Abstrakce
a atonalita, která byla úzce propojena s festivalem Pražské
jaro. K dalším důležitým projektům patřily výstavy Adrieny
Šimotové, Milana Grygara a Mariana Karla.
rok 2011 nám přinesl smutné události úmrtím čestného člena
správní rady nadace pana Václava havla a člena správní rady
pana jana horala. Oba muži, vždy svým osobním nasazením,
stáli při paní mládkové, prezidentce nadace.
Dosud se nepodařilo vyřešit spor s nájemníkem
restaurace mlýny panem macháčkem. Nadace podala
na nájemníka dvě žaloby a to na vyklizení prostor
a zaplacení dlužného nájemného. k dnešnímu dni
nadace uspěla v prvním stání sporu, ve kterém nadaci
žaloval nájemník na určení neplatnosti výpovědi.
v loňském roce se nadaci podařilo vydání nového
přepracovaného katalogu sbírky děl františka kupky.
Jiří Lammel
ředitel nadace jana a medy mládkových
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A Complete List of Exhibitions in 2011

kompletní Seznam výstav v roce 2011:

Adriena Šimotová
Minor Glance Back: Perforations,
Frottages 1975 – 1991
Adriena Šimotová
Menší ohlédnutí: perforace,
frotáže 1975–1991

25. února–1. května 2011
Výstavní sál pod terasou v hlavní budově
Návštěvnost: 5694 návštěvníků
Adriena Šimotová patří ke kmenovým autorkám sbírky Jana
a Medy Mládkových. Meda Mládková ji přizvala k řadě
výstavních projektů, které organizovala ve Spojených
státech amerických i v Evropě ještě před skončením komunistického režimu. Její kresby a grafiky byly vybrány i pro
velkou výstavu Prací na papíře ze sbírek Musea Kampa,
která se uskutečnila ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy
v Domě U kamenného zvonu. Ve sbírkách je zastoupena
několika okruhy kreseb, grafických listů a obrazů.
Tentokrát se její dílo představilo v sále pod terasou.
Šlo o soubor rozměrnějších starších kreseb a objektů, které byly zapůjčeny od autorky a ze soukromých
i veřejných sbírek. Byl zaměřen na téma „věcí“. Aby
výstava zahrnovala všechna důležitá díla tohoto výrazného, ale nepříliš známého souboru, bylo nutné
požádat několik významných českých muzeí a galerií.
Kurátorem výstavy a autorem koncepce byl Pavel
Brunclík, který se již řadu let zabývá autorčiným
dílem, organizoval a připravoval některé její zásadní
výstavy, velmi pečlivě připravil nové rozšířené vydání
její monografie. Výstava tedy nebyla příliš rozsáhlá,
ale soustředěním na uvedené téma, které hraje v autorčině tvorbě důležitou roli, vlastně objevná.
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February 25 – May 1, 2011
Exhibition hall in the main building
Visit Rate: 5694 visitors

Adriena Šimotová is one of the core artists of the Jan
and Meda Mládek collection. Meda Mládek included
Adriena Šimotová in several art projects, which she
organized in America and Europe before the fall of
Communist era in Central and Eastern Europe. Adriena
Šimotová’s drawings and graphics were chosen for a
large exhibition titled Works on Paper from the Museum
Kampa collection, which was held in cooperation with
the Prague City Gallery in the House at the Stone
Bell. Several of the artist’s drawings, graphics, and
pictures are a part of Museum Kampa’s collection.
A Minor Glance Back: Perforations, Frottages 1975 – 1991
took place in the exhibition hall under the Museum’s
terrace. Exhibited were objects and a group of large format
drawings, which were on loan from the author herself,
private and public collections. The exhibition focused on
the theme of “things” and in order for it to encompass
all the essential works of this significant but relatively
unknown collection, it was necessary to request oeuvres
from several important Czech museums and galleries.
The curator and author of the concept was Pavel Brunclík,
who has spent several years engaged with the author’s
art, organized and prepared some of the more major
exhibitions, and very sensitively prepared a new expanded
edition of Adriena Šimotová’s monograph. The exhibition
was not very extensive but instead concentrated on
the given theme, which plays and important role in the
author’s oeuvre, a theme which is quite revealing.

Milan Grygar
Antifony a partitury

6. května–31. července 2011
Výstavní sály v přízemí hlavní budovy
Návštěvnost: 10 271 návštěvníků

Milan Grygar je zastoupen ve stálé expozici dvěma
obrazy ze šedesátých let a několika akustickými kresbami. Výstavu dosud v Museu Kampa neměl, i když patří
k umělcům, jejichž tvorbu Meda Mládková již od svých
prvních návštěv Československa v druhé polovině šedesátých let pravidelně sleduje. Tentokrát připravil Milan
Grygar pro Museum Kampa projekt nazvaný Pocta Gustavu
Mahlerovi, který se uskutečnil v době trvání Pražského
jara, jehož minulý ročník byl věnován oslavě skladatelova díla v souvislosti se stým výročím jeho úmrtí.
Výstava Milana Grygara byla tvořena dvěma základními
soubory, které se představily ve velkém sále pod terasou
a v sále při vstupu
do expozice, tedy
vlastně v celém přízemí. Propojil se tu
cyklus nových, minimalisticky laděných
obrazů s Partiturami.
K výstavě byl v rámci
Pražského jara
uspořádán koncert,
na němž hudební
soubor MoEns vedený
Kamilem Doležalem interpretoval Grygarovy
vizuální partitury.

Milan Grygar
Antifony a partitury

6. května – 31. července 2011
Výstavní sály v přízemí hlavní budovy
Návštěvnost: 10 271 návštěvníků
Milan Grygar je zastoupen ve stálé expozici dvěma
obrazy ze šedesátých let a několika akustickými
kresbami. Výstavu dosud v Museu Kampa neměl, i když
patří k umělcům, jejichž tvorbu Meda Mládková již od
svých prvních návštěv Československa v druhé polovině
šedesátých let pravidelně sleduje. Tentokrát připravil
Milan Grygar pro Museum Kampa projekt nazvaný Pocta
Gustavu Mahlerovi, který se uskutečnil v době trvání
Pražského jara, jehož minulý ročník byl věnován oslavě
skladatelova díla v souvislosti se stým výročím jeho úmrtí.
Výstava Milana Grygara byla tvořena dvěma
základními soubory, které se představily ve velkém
sále pod terasou a v sále při vstupu do expozice, tedy
vlastně v celém přízemí. Propojil se tu cyklus nových,
minimalisticky laděných obrazů s Partiturami. K výstavě
byl v rámci Pražského jara uspořádán koncert, na
němž hudební soubor MoEns vedený Kamilem Doležalem
interpretoval Grygarovy vizuální partitury.
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Marian Karel
Průniky

21. srpna 2011–29. ledna 2012
Výstavní sály v přízemí hlavní budovy
Návštěvnost: 13 219 návštěvníků

Výstava reagovala zvlášť přesvědčivě na prostředí, které
se ve své dlouhé historii mnohokrát proměnilo a které
je navíc autorovi důvěrně známé. Zásadním způsobem se
totiž (spolu s Václavem Ciglerem a Danou Zámečníkovou)
podílel na rekonstrukci Sovových mlýnů pro účely muzea
výtvarného umění, při níž se citlivě prolínají
starší prvky s novými a doplňují se tak názorové proudy různých historických období
se současným cítěním. Koncepce výstavy byla
založena na zkoumání možností průniků různých materiálů a tvarů, se kterými se můžeme
setkat v přírodě, volném umění i architektuře.
Instalace přetvářela a doplňovala celkem tři
důležité prostory Musea Kampa. Jednak dva
hlavní sály v přízemí a jednak terasu. Marian
Karel patří k umělcům, jejichž tvorbu sleduje
Meda Mládková už řadu let a tak je přirozené,
že se právě v Museu Kampa koná jeho na míru
„ušitá“ výstava. Závěrem je třeba říci, že architektura Sovových mlýnů získala při rekonstrukci probíhající na přelomu 20. a 21. století
novou dominantu v prosklené, šikmo umístěné kostce,
která završuje věž se schodištěm. I tam jde o průnik hmot
původních zdí a nového odlehčeného objektu. Jeho autorem
je Marian Karel, stejně jako „potůčku“, který dělí nádvoří
a symbolizuje svým „jezem“ propojení s řekou, která je s tolikrát poničenou a zase znovu vystavěnou budovou od dávných dob tak nerozlučně spjata. K výstavě vyšel katalog
s texty Jana Sekery, Jiřího Šetlíka a Jiřího Machalického.
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Marian Karel
Intersections

August 21, 2011 – January 29, 2012
Exhibition hall in the main building
Visit Rate: 13 219 visitors
This exhibition reacts precisely in this manner, especially to
its surroundings, which over time have been transformed
repeatedly and are well understood by the author. He
closely worked on the reconstruction of Sova’s Mills along
with Václav Cigler and Dana Zámečníková giving him a
greater sense and understanding of the spaces in which
the exhibition was located. During the reconstruction
old elements were sensitively merged with new ones
and therefore complemented it each other through
ideological tendencies of various historical periods along
with contemporary sensibilities. The exhibition’s concept
was based on the examination of the possibilities of the
interaction of various materials and shapes, with which
we can come across in nature, art and architecture. The
installation transformed three main spaces in Museum
Kampa: the two main exhibition halls on the ground floor
and the terrace, where two close ideologies meet, the glass
terrace of Václav Cigler and the iron Cube of Marian Karel.
Mrs. Mládek has been following Marian Karel’s career
and oeuvre for several years and therefore it is only
natural that this “tailored” exhibition was held in Museum
Kampa. In conclusion I would like to mention that Sova’s
Mills obtained its current form during reconstruction
which took place at the beginning of the 21st century. It
was at this time that Marian Karel’s “glass tower,” topped
off with its slanted glass cube over the stairwell, was
installed becoming a dominating element of Museum Kampa.

Even this installation is an intersection of the original
walls and the new object, which appears very light
due to its glass construction. Marian Karel is also the
author of the “small stream,” which bisects the courtyard
and symbolizes a river by its “weir”, which connects the
“stream” with the Vltava River. A river that has over
the centuries devastated the Sova’s Mills building time
and again and is inextricably connected to its history. A
catalogue was published for the exhibition, which included
texts by Jan Sekera, Jiří Šetlík and Jiří Machalický.

Pavel Brunclík
Češi - Portrait Gallery

Pavel Brunclík
Czechs - Portrait Gallery

Pavel Brunclík se kromě dalších témat (krajina, lidská postava). systematicky zabývá portrétní fotografií. Vybírá si
osobnosti z různých oblastí (umění, věda,...). Dokáže vystihnout jejich vlastnosti, zachycuje je v charakteristických
postojích. Kompozice je někdy pečlivě připravená, ale jindy
v ní autor pracuje také s náhodou. Snímky jsou někdy
černobílé, jindy barevné, ale vždycky jsou v nich důležité
světelné vztahy. Pavel Brunclík, vytvořil přes padesát
fotografií z nichž většinu vybral pro výpravnou publikaci,
která doprovázela tuto
výstavu uskutečněnou v Museu Kampa.
Nad výstavou převzala
záštitu paní Miroslava
Němcová, předsedkyně
Poslanecké sněmovny.

Besides themes such as landscape and the human figure,
Pavel Brunclík also photographs portraits. He chooses
people from various fields (the arts, sciences, etc.). He
is capable of capturing their characteristics and in
their essential qualities. The compositions are sometimes
carefully prepared and other times the author works
with chance. The photographs are sometimes black and
white but there are always important connections with
light. Pavel Brunclík took over fifty photographs which he
publicized. This extensive book
of photographs accompanied the
exhibition held in Museum Kampa.

1. dubna–12. června 2011
Konírna
Návštěvnost: 7077 návštěvníků

April 1 – June 12, 2011
Stables building
Visit Rate: 7077 visitors

The patronage for this exhibition
was assumed by Miroslava
Němcová, Speaker of the Chamber
of Deputies of the Parliament
of the Czech Republic
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Věra Janoušková
Intuice i řád

17. června–9. září 2011
Konírna
Návštěvnost: 9858 návštěvníků

Otevření Muzea Věry a Vladimíra Janouškových, k němuž
mělo dojít v bývalém pražském ateliéru obou umělců,
předcházela výstava Věry Janouškové v Museu Kampa.
Na ní byly k vidění pozoruhodné soubory koláží a osinkocementové a svařované sochy. Věra Janoušková je sice
známá hlavně jako sochařka, ale rovnocennou součástí
jejího díla jsou koláže, kterých vytvořila stovky. První
z nich jsou textilní, sešívané z ústřižků látek. Pozdější pak
vznikaly klasickým způsobem z papírů. Objevují se na nich
obdobné náměty jako v sochách a objektech. V různých
podobách a variantách na nich umělkyně ztvárňovala
hlavy, figury či symboly, někdy však směřovala i k čisté
abstrakci. Koláže vytvářela za použití nejrůznějších materiálů (barevné a propalované papíry, strhávané vrstvy
z plakátových ploch, motivy vystřižené z časopisů, střihy,
průsvitné hedvábné papíry). Většinou jsou koláže dotvářené a oživené kresbou tužkou, perem
nebo fixy. Nadace Věry a Vladimíra
Janouškových se stará o poměrně rozsáhlé
sbírky, k nimž patří velká kolekce koláží
nejrůznějšího typu od raného období až
po série vznikající takřka až do autorčiny smrti. Patří jí i řada soch a objektů
od raného až po pozdní období. Touto
výstavou začala bližší spolupráce Nadace
Věry a Vladimíra Janouškových a Musea
Kampa, která by se v budoucnosti měla
ještě víc rozvinout. K výstavě vyšel katalog obsahující všechna vystavená díla.
Kurátorem výstavy byl Jiří Machalický
Nad výstavou převzal záštitu Judr. Jiří
Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR.
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Věra Janoušková
Intuition and Order
June 17 – September 9, 2011
Stables building
Visit Rate: 9858 visitors

The exhibition in Museum Kampa was held before the
opening of the Věra and Vladimír Janoušek Museum in
their Prague atelier. On view were notable ensembles of
collages, asbestos cement and welded sculptures. Věra
Janoušková is known more as a sculptress but she created
hundreds of collages which are just as important as her
sculptures. Her first collages were made from sewn pieces
of fabric. Later she made collages from a more classical
material, paper. She projected into her collages similar
themes as were used in her sculptures and objects. In
various forms and variations the artist shaped heads,
figures and symbols, but sometimes she also sought
pure abstraction. Věra Janoušková created her collages
using all kinds of materials (coloured and pierced papers,
layers of tearings from posters and magazines, cuttings

and translucent tissue paper). Most of
the collages are shaped and enlivened
with drawings done be pencil, pen or
marker. The Věra and Vladimír Janoušek
Foundation has in its care quite a large
collection of works by both artists
ranging from early collages, sculptures
and objects to ones made just before Věra
Janoušková’s passing. With this exhibition,
Museum Kampa began its close cooperation
with the Věra and Vladimír Janoušek
Foundation, which will hopefully develop
in the future. A catalogue featuring all
the works exhibited was published. The
exhibition’s curator was Jiří Machalický.
The patronage for this exhibition was
assumed by Judr. Jiří Pospíšil, Minister
of Justice of the Czech Republic.

Vladislav Mirvald
Šedesátá

Vladislav Mirvald
Sixties

Dílo Vladislava Mirvalda se ve větším měřítku nedávno
představilo v Západočeské galerii v Plzni. V menší kolekci
soustředěné na jedno období, v němž se však rozvíjelo zároveň několik autorových zásadních témat, ho návštěvníci
muzea mohli ocenit na komorní výstavě připravené pro
Museum Kampa. Mohli spatřit přes padesát dosud nevystavených prácí umělce, který ve svém výtvarné projevu
vycházel ze zkoumání náhody i zákonitostí deskriptivní geometrie, ale
také z pozorování krajiny. Výstavu
připravil kurátor Tomáš Pospiszyl.

A large exhibition was held not too long ago at the WestBohemian Gallery in Plzen featuring Vladislav Mirvald’s
oeuvres. Museum Kampa presented a smaller collection
of the artist works focusing on a specific period, during
which Vladislav Mirvald developed several important
themes. Visitors to the exhibition could view over fifty
oeuvres which had never been exhibited. The artist’s
artistic expression was based on
the visual examination of the
laws of chance and descriptive
geometry, but also from
observations of the landscape.
The exhibition was prepared by
the curator Tomáš Pospiszyl.

16. září–27. listopadu 2011
Konírna
Návštěvnost: 5501 návštěvníků

September 16 – November 27, 2011
Stables building
Visit Rate: 5501 visitors
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Eduard Ovčáček
Ve zkratce

2. prosince 2011–5. února 2012
Konírna
Návštěvnost: 4332 návštěvníků

Tvorba Eduarda Ovčáčka se v Museu Kampa představila,
jak název projektu napovídá, ve zhuštěném průřezu. V prostorách bývalé konírny se návštěvníci setkali s výběrem
z různých období od šedesátých let až do současnosti.
Výstava se soustřeďila na experimentální linie autorova
díla spojené především s lettrismem a minimalismem za užití
klasických i nových výrazových prostředků. byly na ní zastoupené typické propalované koláže,
reliéfně ztvárněné ruční papíry, propalované reliéfy, nové obrazy vycházející z digitálních experimentů a také
série minimalistických objektů z šedesátých let i z poslední doby. K výstavě vyšel poměrně obsažný katalog.
Kurátorem výstavy byl Jiří Machalický
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Eduard Ovčáček
A Glance

December 2, 2011 – February 5, 2012
Stables building
Visit Rate: 4332 visitors

This exhibition presented (as the
title suggests) a condensed selection
of works dating from the nineteen
sixties to today. The exhibition focused on the experimental
line of the author’s work which is connected to Lettrism
and Minimalism and the use of traditional and new means
of expression. Mediums and techniques used are pierced
collages, reliefs made from handmade paper, pierced
reliefs, new oeuvres based on digital experiments and
also minimalistic objects from the nineteen sixties and
the present.
A fairly
comprehensive
catalogue was
published for
the exhibition.
Curator
was Jiří
Machalický.

Zdeněk Sýkora

15. července–2. srpna 2011
Malá galerie
Návštěvnost: 1909 návštěvníků

Zdeněk Sýkora je v Museu Kampa zastoupen třemi důležitými
obrazy z šedesátých let, jedním z osmdesátých let a souborem grafických listů především ze stejného období. Instituce
připravila právě z grafických listů malou výstavu ze svých
sbírek, aby tuto významnou osobnost českého i evropského
umění uctila krátce po jeho smrti aspoň malým připomenutím. Kurátor Jiří Machalický.

Jindřich Vik

5. srpna–18. září 2011
Malá galerie
Návštěvnost: 8198 návštěvníků

Zdeněk Sýkora

July 15 – August 2, 2011
Small gallery
Visit Rate: 1909 visitors

Museum Kampa has in its collection three very important
paintings by Zdeněk Sýkora, dating from the nineteen
sixties, one from the nineteen eighties and several
lithographs. This exhibition was held as a memoriam to this
important artist of not only the Czech art scene but also
of the European who passed away in 2011. Jiří Machalický
was the curator.

Jindřich Vik

August 5 - September 18, 2011
Small gallery
Visit Rate: 8198 visitors
This modest exhibition presented naïve drawings
by the self-taught artist Jindřich Vik from
1976. Curator was Jaromír Zemina.

Komorní výstava naiviných kreseb malíře samouka
Jindřicha Vika z roku 1976. Kurátor Jaromír Zemina.
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Archiv svobody
na zámku Schwarzenbergu

Archive of Freedom at the
Schwarzenberg Châteaux

Výstava Archiv
svobody na zámku
Schwarzenbergu byla
uspořádána při příležitosti 25. výročí založení Československého
dokumentačního
střediska nezávislé
literatury. Výstava
mapovala cestu, jež
vedla k vytvoření
jedné z nejvýznamnějších československých
exilových institucí
druhé poloviny 20.
století a dokumentovala úsilí skupiny osobností kulturního a politického exilu
podporované „domovem“ a zahraničními spojenci. Pokoušela
se naznačit etapy aktivit a působení ČSDS od „Domácího podniku“ jednoho muže po dnešní obecně prospěšnou společnost,
začleněnou do struktury domácích i zahraničních vědeckých
a kulturních institucí.
záštitu Nad výstavou převzali: Primátor Hlavního města
Prahy, Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

This exhibition was held during
the 25th anniversary of the
launch of the Czechoslovakian
Documentation Center of
Independent Literature. The
exhibition maps the formation
of one of the most important
Czechoslovakian exile
institutions of the second
half of the twentieth century
and documents the efforts
of individuals in exile from
cultural and political spheres
supported by their “domestic”
and foreign allies. The exhibition
tried to outline the activities
and operations of the ČSDS from a “one-person
home grown business” to a beneficial organization
incorporated into the structures of domestic and
international scientific and cultural institutions.

21. října 2011–8. ledna 2012
Malá galerie
Návštěvnost: 4490 návštěvníků

Shan Shan Sheng
Open Wall
9. června–30. září 2011
V prostoru nádvoří

Instalace čínsko-americké umělkyně Shan Shan
Sheng, představila rozměrnou skleněnou plastiku, která je volnou interpretací čínské Velké zdi.
Projekt byl součástí 53. benátského bienále v roce 2009
a Světové výstavy v Šanghaji, kde sklidil velký úspěch.
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October 21, 2011 – January 8, 2012
Small gallery
Visit Rate: 4490 visitors

The patronage for this exhibition was assumed by
Mr. Karel Schwarzenberg, Minister of Foreign Affairs and by
MUDr. Jiři Besser, Minister of Culture of the Czech Republic.

Shan Shan Sheng
Open Wall

June 9 – September 30, 2011
In the courtyard
This installation
by the ChineseAmerican artist Shan
Shan Sheng was a large-scale glass installation reinterpreting a section of the Great Wall in China. This
project was also part of the 53rd Venice Biennale 2009
and World Expo Shanghai 2010 to great acclaim.

Abstrakce a atonalita: Vasilij Kandinskij,
František Kupka a Arnold Schönberg
12. května–30. srpna 2011
V Schulzově křídle
Návštěvnost: 18 201 návštěvníků

Výstava tří významných osobností-Vasilije Kandinského,

Abstraction and Atonality: Wassily
Kandinsky, František Kupka and Arnold
Schönberg (An Adventure in Chromatics)
May 12 – August 30, 2011
Schulz’s Wing
Visit Rate: 18 201 visitors

This exhibition featured three very important individuals
of the art world - Wassily Kandinsky, František Kupka
and Arnold Schönberg and was the highlight of the year.
Wassily Kandinsky and Arnold Schönberg are something
very unique for Prague and to exhibit these artists
together has an internal logic. The exhibition’s concept
was based on the examination of the relationship between
abstraction and atonality, whose principles are related.
Indeed, patterns of music and visual compositions were to a
large extent interlinked at the beginning of the twentieth
century.
Františka Kupky a Arnolda Schönberga se stala zajímavou událostí letošní sezóny. Kandinskij je v Praze, stejně
jako Schönberg, vzácností a spojení mělo navíc vnitřní
logiku. Šlo totiž o koncept založený na zkoumání vztahu
mezi abstrakcí a atonalitou, jejichž podstaty se v mnohém
blíží. Vždyť zákonitosti hudební a výtvarné kompozice se
na počátku minulého století do značné míry propojily.
Výstava těchto tří umělců se zcela přirozeně odehrávala
právě v Museu Kampa, které vlastní rozsáhlou a kvalitní
kolekci Františka Kupky, v níž je řada důležitých obrazů
a kreseb právě z období přechodu k čistě abstraktnímu
projevu, který měl u Kupky velmi složitý vývoj, naprosto
odlišný od ostatních průkopníků abstraktního malířství.
Vasilij Kandinskij dospěl k abstrakci ve stejné době, ale
na základě zcela odlišných myšlenkových pochodů. Byl
inspirován spíš přírodními
procesy a jejich složitými
proměnami. Arnold Schönberg
zase propojuje hudební
objevy s výtvarnými, i když
těžiště a hlavní přínos samozřejmě spočívá v hudbě.
Výstavního projektu se ujal
Dr. Christian Meyer, přední
odborník na období počátku
20. století, které je ve vývoji
výtvarného umění ve spojitosti s hudbou tak důležité. Je
ředitelem Schönbergova centra
ve Vídni a má za sebou řadu
výstavních projektů, v nichž právě s tvorbou zmíněných
umělců pracoval. Podařilo se mu spolu s Museem Kampa pro
pražský projekt získat cenné zápůjčky z Centre Pompidou
v Paříži a přirozeně z Schönbergova centra ve Vídni.
Navíc se tato výstava propojila s loňským ročníkem
Pražského jara, čímž získala další rozměr, protože se
objevila v jeho programu a přilákala tak další zájemce. V Museu Kampa při této příležitosti proběhly
některé koncerty zařazené do programu festivalu.

Museum Kampa houses one of the largest private
collections of works by Frantisek Kupka with over 200
works stemming from his early years until his passing
in 1957. This collection fully represents works from the
time period when the artist moved into purely abstract
expression, which had a very different evolvement in
Frantisek Kupka. His development to this form of art was
completely different to that of other pioneers of abstract
art. Wassily Kandinsky matured to abstraction at the same
time, but based on a very different thought processes. He
was inspired by natural processes and their complicated
transformations. Where Arnold Schönberg connected
musical discoveries with artistic, even though the axis and
the main contributor lies in music.
The curator of the exhibition was Dr. Christian Meyer,
who is a leading expert on art from the beginning of the
20th century. A period which was very important for the
development of art in connection with music. Dr. Meyer
is director of the Arnold Schönberg Center in Vienna
and has organized several exhibitions dealing with the
aforementioned theme. Museum Kampa in cooperation with
Dr. Meyer was able to obtain loans of important oeuvres
from the Centre Pompidou and of course from the Arnold
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Na projektu se významně podílel Dr. Jaroslav Bláha,
který ho před dvěma lety inicioval a který se dlouhodobě zabývá vztahem mezi hudbou a výtvarným uměním.
K výstavě byl vydán katalog v češtině a angličtině.
Nad výstavou převzali záštitu:
Předseda vlády České republiky, RNDr. Petr Nečas
Ministr zahraničních věci České
republiky, Karel Schwarzenberg
Primátor Hlavního města Prahy,
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Schönberg Center in Vienna.
This exhibition was also a part of the 2011 Prague
Spring Festival which held a concert in Museum Kampa in
connection with the exhibition adding a deeper dimension to
this project.
In addition Dr. Jaroslav Bláha, who initially brought
this project to Museum Kampa two years ago contributed
significantly to this project. Dr. Bláha has studied the
connection between music and the visual arts for a long
time. A catalogue in Czech and English was published for
the exhibition.
Jiří Machalický
Curator
Museum Kampa – The Jan and Meda Mládek Foundation
The patronage for this exhibition was assumed by

Starosta městské části Praha 1, Ing. Oldřich Lomecký
Velvyslanec Francouzské republiky
v České republice, J. E. Pierre Lévy
Velvyslanec Rakouské republiky v České
republice, J. E. Ferdinand Trauttmansdorff

4›

Restaurování uměleckých děl
v roce 2011:
V roce 2011 byl restaurován reliéf Radka Kratiny z šedesátých let, jehož struktura byla vytvořena písmeny natřenými průmyslovým lakem. Jde o důležitý doklad tvorby
šedesátých let, kdy umělci využívali pro své experimenty
nejrůznější prostředky a prvky, v tomto případě těstová
písmenka do polívky. K restaurování byl použit autorův
původní materiál, objekt byl uveden do původního stavu
postupy, které Radek Kratina v daném období používal.
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RNDr. Petr Nečas, the Prime Minister of the Czech Republic,
Mr. Karel Schwarzenberg, Minister of Foreign Affairs,
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., Mayor of Prague,
Ing. Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1 Municipal District,
H. E. Pierre Lévy, Ambassador of
France to the Czech Republic,
and by H. E. Ferdinand Trauttmansdorff,
Ambassador of Austria to the Czech Republic.

Artwork Restoration in 2011
In 2011, a relief from the nineteen sixties by Radek
Kratina was restored, whose structure was created
by alphabet soup letters, which were painted over
with industrial paint. This work is an important
document of oeuvres of the nineteen sixties, when
artists used for their experiments various mediums and
components, in this case alphabet soup noodles. The
author’s original material was used for restoration
and the object was returned to its original state.

5›

Kompletní přehled zápůjček v roce 2011
Česká republika

A Complete Overview of Loans for 2011
Czech Republic

Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Výstava: František Kupka - kresby

(Faksimile kreseb Františka Kupky ze sbírek Musea Kampa)
24. června–11. září, 2011
19 reprodukcí děl Františka Kupky
Výstava k 140. výročí narození předního českého i světového umělce.

Orlické Mountains Museum and Gallery
in Rychnov upon the Kněžna
Exhibition: František Kupka - drawings
(Facsimiles of František Kupka’s drawings
in the Museum Kampa collection)
June 24 – September 11, 2011
19 facsimiles of drawings by František Kupka
Exhibition was held in honour of the 140th anniversary of
the birth of this leading Czech and international artist.

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Výstava: Černé slunce

Gallery of Fine Arts Ostrava
Exhibition: Black Sun

7. prosince 2011–4. března 2012
6 děl Františka Kupky

Výstava Černá slunce byla zaměřena na dramatický
vývoj českého moderního umění od druhé poloviny dvacátých let po prvou polovinu let čtyřicátých minulého
století. Zahrnula mimořádně nosné období, ve kterém
došlo k mnoha složitým politickým a uměleckým zvratům.
Do širokého rámce střetávajících se výtvarných a myšlenkových přístupů bylo zapojeno přes čtyřicet nejrůznějších
osobností – malířů, sochařů, grafiků, fotografů a architektů, z nichž mnozí patří k hlavním představitelům českého
umění vůbec. Jako například Josef Šíma, Jindřich Štyrský,
Toyen, Hana Wichterlová a Vincenc Makovský, František
Janoušek, Alois Wachsman, František Muzika a Emil Filla.

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Výstava: Jiří Kolář

18. června – 11. září, 2011
111 děl Jiřího Koláře

December 7, 2011 – March 4, 2012
6 works by František Kupka

The exhibition, Black Sun, focused on the dramatic
development of Czech modern art from the mid-nineteen
twenties to the mid-nineteen forties. It encompassed
an exceptionally paramount time-period, during which
many complex political and artistic upheavals occurred.
More than forty individuals were included in this broad
framework of clashing artistic and intellectual approaches
– painters, sculptors, graphic artists, photographers
and architects, many of who belong amongst some of
the main representatives of Czech art. For example Josef
Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Hana Wichterlová, Vincenc
Májovský, František Janoušek, Alois Wachsman, František
Muzika and Emil Filla.

City Museum And Gallery in Svitavy
Exhibition: Jiří Kolář
June 18 – September 11, 2011
111 works by Jiří Kolář

Výstava českého básníka a výtvarníka známého po celém
světě především díky svým kolážím a experimentálnímu
umění se uskutečnila v rámci projektu Smetanovy výtvarné
Litomyšle.

This exhibition of the Czech poet and artist known
worldwide thanks to his collages and experimental art was
held within the framework of Smetana’s Creative Litomyšl.

T. S. Bohemia a.s., Galerie Veteran Arena
Výstava: Aleš Veselý

T.S. Bohemia a.s., Veteran Arena Gallery
Exhibition: Aleš Veselý

25. října – 30. listopadu 2011
7 děl Aleše Veselého

Ojedinělá výstava maleb umělce Aleše Veselého pro galerii
Veteran Arena byla zaměřena velmi specificky na velkoformátové „kresby malbou“ z první poloviny 80. let.

October 25 – November 30, 2011
7 works by Aleš Veselý

A unique exhibition of paintings by the internationally
known artist, Aleš Veselý, held in the Veteran Arena
Gallery, focused on large-size „drawings -painting“
from the first half of the nineteen eighties.
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Zahraniční zápůjčky:

International Loans:

Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou, Paříž, Francie
Výstava: Danser sa vie

Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou, Paris, France

23. listopadu 2011 – 2. dubna 2012
1 dílo Františka Kupky

Centre Pompidou představilo jedinečnou výstavu odhalující vztahy mezi vizuálním uměním a tancem. Výstava
na vybraných dílech umělců 20. století, současného
videoartu a choreografie představovala vývoj tvorby
od prvních záblesků a počátečních trendů modernity, které vedly k velkému hnutí a osobnostem, které
psaly historii moderního a současného umění až
po práci a bádání současných umělců a tanečníků.

Kunstmuseum Wolfsburg
Výstava: The Art of Deceleration.
Motion and Rest in Modern Art from
Caspar David Friedrich to Ai Weiwei
12. listopadu 2011 – 9. dubna 2012
2 díla Františka Kupky

Výstava představuje tvorbu světových autorů uměleckých
směrů a hnutí od začátku 20. století do současnosti. Na výstavě jsou prezentována díla období futurismu, abstrakce
a kinetického umění zobrazující téma pohybu a decelerace.

Stiftung Brandenburger Tor,
Max Liebermann Haus Berlin

2. dubna – 3. července 2011
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Německo
17. července – 23. Října 2011
Výstava: Liebermanns Gegner. Neue
Secession und Expressionismus
4 díla Otto Gutfreunda
Museum Kampa zapůjčilo na převzatou výstavu v zámku
Gottorf čtyři sochy Otto Gutfreunda, které nahradily
vrácená díla z Národní galerie v Praze, vystavená na berlínské výstavě. Šlo o projekt, který zhodnotil uměleckou
tvorbu počátku minulého století v mezinárodním kontextu
s důrazem na expresivní tendence. Zohlednil také přínos
českého umění, které v tomto období hrálo v rámci Evropy
poměrně důležitou roli. K výstavě byl vydán obsažný katalog, který zmíněný uměleckohistorický přístup dokládá.
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Exhibition: Danser sa vie
November 23, 2011 – April 2, 2012
1 work by František Kupka

Centre Pompidou presented a unique exhibition which
explored the relationships between art and dance. This
exhibition was of selected oeuvres by artists of the
20th century, contemporary choreography and video art
and presented the development of creation from the
fist flare of the early trends of modernity. These early
trends led to the great movements and individuals, who
wrote the history of modern and contemporary art to
the research of contemporary artists and dancers.

Kunstmuseum Wolfsburg, Germany
Exhibition: The Art of Deceleration.
Motion and Rest in Modern Art from
Caspar David Friedrich to Ai Weiwei
November 12, 2011 – April 9, 2012
2 works by František Kupka

This exhibition presented the oeuvres of world renowned
artistic trends and movements from the beginning of the
20th century to today. At the exhibition were presented
works from the period of Futurism, Abstraction and Kinetic
art depicting the themes of movement and deceleration.

Stiftung Brandenburger Tor, Max
Liebermann Haus Berlin, Germany
April 2 – July 3, 2011

Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Germany
July 17 – October 23, 2011
4 works by Otto Gutfreund
Exhibition: Liebermanns Gegner. Neue
Secession und Expressionismus
The exhibition, Liebermanns Gegner. Neue Secession und
Expressionismus was a travelling exhibition held first in
Berlin and then in Schleswig, Gottorf Châteaux Gallery.
Museum Kampa lent four statues by Otto Gutfreund to
the Gottorf Châteaux Gallery, which replaced statues
that were exhibited at the Berlin exhibition and had
to be returned to the National in Prague. This was an
exhibition, which evaluated art from the beginning of the
twentieth century in an international context with an
emphasis on expressionistic tendencies. In addition, the
exhibition took into account the contribution of Czech
art, which played a very important role in Europe during
this period. A comprehensive catalogue, documenting this
period in art history was published for the exhibition.
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Nakladatelská činnost
Věra Janoušková
Intuice a řád

Věra Janoušková
Intuition and Order

© Vydalo Museum Kampa Nadace
Jana a Medy Mládkových v Praze
Ve spolupráci s nadací Věry
a Vladimíra Janouškových roku 2011
© texty: Meda Mládková, Jiří
machalIcKý, Jan Šašek
© foto Věry a Vladimíra
Janouškových: Jaroslav Brabec
© foto publikovaných prací
a expozice výstavy: Oto Palán
editoři: Jan ŠašeK, Jiří
Machalický, Sandra Průša
překlad: Howard Sidenberg
design: Jiří lammel
počet stran: 48
ISBN : 978-80-87344-11-8

© Published by Museum Kampa
- The Jan and Meda MládeK
Foundation In cooperation
with the Věra and Vladimír
Janoušek Foundation for the
exhibition held In Prague In 2011
© texts: Meda Mládek, Jiří
machalIcKý, Jan Šašek
© photographs of Věra and Vladimír
Janoušek: Jaroslav Brabec
© photographs of publicized works
and exhibition hall: Oto Palán
editing: Jan ŠašeK, Jiří
Machalický, Sandra Průša
translation: Howard Sidenberg
design: Jiří lammel
number of pages: 48
ISBN : 978-80-87344-11-8

Milan Grygar
Antifony a partitury

Milan Grygar
Antiphonies and
Musical Scores

© Vydalo Museum Kampa –
Nadace Jana a Medy Mládkových
v Praze roku 2011
kurátor: Jiří Machalický
koncepce katalogu: Milan Grygar,
Jiří Machalický, Jiří Lammel
editoři: Sandra Průša,
Jana Pelouchová
© texty: Meda Mládková,
Jean-Yves Bosseur
překlad: Howard Sidenberg,
Dagmar Steinová
česká jazyková redakce: Jiří Machalický
anglická jazyková redakce: Sandra Průša
© fotografie: Štěpán Grygar
grafická úprava: Milan
Grygar, Jiří Lammel
počet stran: 48
ISBN: 978-80-87344-09-5

© Published by Museum Kampa – The
Jan and Meda Mládek Foundation for
the exhibition held in Prague in 2011
curator: Jiří Machalický
catalogue´s concept: Milan Grygar,
Jiří Machalický, Jiří Lammel
editors: Sandra Průša,
Jana Pelouchová
© texts: Meda Mládek,
Jean-Yves Bosseur
translation: Howard Sidenberg,
Dagmar Steinová
Czech copyediting: Jiří Machalický
English copyediting: Sandra Průša
© photographs: Štěpán Grygar
graphic design: Milan
Grygar, Jiří Lammel
number of pages: 48
ISBN: 978-80-87344-09-5
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Marian Karel
Průniky / Intersections

© Vydalo Museum Kampa - Nadace
Jana a Medy Mládkových v Praze 2011
© texty: Meda Mládková, Jiří Šetlík,
Jan Sekera, Jiří Machalický
© foto: Jaroslav Brabec, Martin
Polák, Michal Hančovský
editoři: Jiří Lammel, Marian Karel
překlad: Howard Sidenberg,
Sandra Průša
design: Jiří Lammel
počet stran: 48
ISBN: 978–80–87344–12-5

Eduard Ovčáček
Ve zkratce

© Vydalo Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových
v Praze roku 2011
© texty: Meda Mládková,
Jiří Machalický
© foto: Archiv autora,
Michal Hančovský (Instalace),
Jaroslav Brabec (obálka)
editoři: Jiří Lammel, Jiří Machalický
překlad: Sandra Průša
design: Jiří Lammel
počet stran: 48
ISBN: 978-80-87344-13-2
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Marian Karel
Intersections

© Published by Museum Kampa
- The Jan and Meda Mládek
Foundation for the exhibition
held in Prague in 2011
© texts: Meda Mládek, Jiří Šetlík,
Jan Sekera, Jiří Machalický
© photo: Jaroslav Brabec, Martin
Polák, Michal Hančovský
editing: Jiří Lammel, Marian Karel
translation: Sandra Průša,
Howard Sidenberg
design: Jiří Lammel
number of pages: 48
ISBN: 978–80–87344–12-5

Eduard Ovčáček
A Glance

© Published by Museum Kampa - The
Jan and Meda Mládek Foundation
in cooperation for the exhibition
held in Prague in 2011
© texts: Meda Mládek, Jiří Machalický
© photo: archives of the author,
Michal Hančovský (installations),
Jaroslav Brabec (cover)
editing: Jiří Lammel, Jiří Machalický
translation: Sandra Průša
design: Jiří Lammel
number of pages: 48
ISBN: 978-80-87344-13-2

František Kupka –
Vasilij Kandinskij –
Arnold Schönberg:
Abstrakce a atonalita

© Vydalo Museum Kampa –
Nadace Jana a Medy Mládkových
při příležitosti výstavy
František Kupka – Vasilij
Kandinskij – Arnold Schönberg:
Abstrakce a atonalita v roce 2011
© texty: Meda Mládková, Christian
Meyer, Vasilij Kandinskij, Arnold
Schönberg, František Kupka
kurátor: Christian Meyer
koncepce katalogu: Christian Meyer
překlady: Kuba Kaifosz, Kamil
Charvát, Howard Sidenberg, Anita
Pelánová, Vladimíra Šefranka
česká jazyková redakce: Eva Vašíčková
anglická jazyková redakce: Sandra Průša
grafická úprava: Jiří Lammel
počet stran: 176
ISBN: 978-80-87344-10-1

František Kupka –
Wassily Kandinsky –
Arnold Schonberg:
Abstraction and Atonality

© Published by Museum Kampa
– The Jan and Meda Mládek
Foundation for the exhibition
František Kupka – Wassily Kandinsky
– Arnold Schönberg: Abstraction
and Atonality held in 2011
© texts: Meda Mládek, Christian
Meyer, Wassily Kandinsky, Arnold
Schönberg, František Kupka
curator: Christian Meyer
catalogue’s concept: Christian Meyer
translations: Kuba Kaifosz, Kamil
Charvát, Howard Sidenberg, Anita
Pelánová, Vladimíra Šefranka
Czech copyediting: Eva Vašíčková
English copyediting: Sandra Průša
graphic design: Jiří Lammel
number of pages: 176
ISBN: 978-80-87344-10-1

František Kupka ze sbírky
Jana a Medy Mládkových
česká a anglická mutace

© Vydalo Museum Kampa –
Nadace Jana a Medy
© texty: Meda Mládková, Jan Sekyra
koncepce katalogu: Meda Mládková,
Jiří Lammel
překlady: Richard Drury,
Sandra Průša, Pavel Chalupa
česká jazyková redakce:
Jana Pelouchová, Petra Marešová
anglická jazyková redakce:
Sandra Průša
grafická úprava: Jiří Lammel
počet stran: 380
ISBN: 978-80-87344-08-8
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7›
Lektorské oddělení
Lektorské oddělení Musea Kampa rozšířilo v roce 2011 svoji
nabídku programů a to zejména pro mladou generaci. Vedle
již zavedených animačních workshopů ke stálé expozici
i krátkodobým výstavám jsme připravili pravidelné dílny
pro celé rodiny a speciální program pro studenty středních škol Design & Art Akademie. Pro dospělé jsme kromě
besed s umělci a komentovaných prohlídek nově připravili
autorská literární čtení, doplněné přehlídkou českého současného video artu a dokumentárními snímky, které souvisí
s čtenými texty. Těmito programy se snažíme nadále plnit
náš dlouhodobý záměr přiblížit široké veřejnosti umění
vystavené v Museu Kampa, ale také moderní umění vůbec.

Animační programy

V roce 2011 jsme nabízeli animační programy určené pro
školní třídy, rodiny s dětmi, firemní a zájmové skupiny.
Náplň programů vychází z charakteru sbírek Musea Kampa
i z krátkodobých výstav. Programy se skládají z interaktivního teoretického výkladu a výtvarné dílny, ve které
účastníci tvoří v návaznosti na probrané téma své vlastní
umělecké dílo. Jejich prostřednictvím se snažíme ukázat především mladé generaci, že návštěva muzea či galerie, nemusí
být nudnou návštěvou.
Nabídka obsahovala tyto programy: Pohyb v umění –
Abstrakce Františka Kupky; Česká groteska; Minimalismus
v českém umění; Objekty, sochy a instalace; Politicky angažované umění a Ženy v českém umění. Nejvíce navštěvovaným programem se opět stala Abstrakce Františka Kupky,
workshop o uměleckém vývoji českého moderního malíře.

Nabídka pro nejmladší zájemce o umění
zahrnovala programy: Bylo jednou jedno království;
Pohádka o rytmu a pohybu a Svět Františka Kupky.
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Pro náročnější posluchače jsme připravili Studentský blok – umění druhé poloviny 20. století,

který má pomoci vyřešit všeobecně známý problém nedostatku času ve výuce dějin umění, ale také humanitních
předmětů vůbec. Ve čtyřech částech bloku se studenti
seznámí s vývojem českého umění po druhé světové
válce. Součástí programu je kulturněhistorický úvod,
komentovaná prohlídka expozice Musea Kampa a projekce podrobněji seznamující s dílem a životem autorů.
Zájemcům o tento program nabízíme možnost exportu
Studentského bloku. Naši lektoři mohou na objednávku
školu navštívit a formou prezentace, přednášky nebo
výtvarné dílny plnohodnotně program zprostředkovat.

Nabídku animačních programů poskytuje Lektorské oddělení
Musea Kampa po celý rok. K dipozici jsou lektoři v českém,
anglickém, německém, italském a francouzském jazyce.

Design & Art Akademie v Museu Kampa

Design & Art Akademie v Museu Kampa je pořádá nezisková organizace Dialog Jessenius, která je organizátorem
Studenských Akademií. Studentské akademie jsou umělecké
dílny, které mohou studenti středních škol navštěvovat
zdarma ve svém volném čase a tak jej trávit smysluplně. Každou z pěti akademií (Fotografie, Design & Art, Film,
Hudba, Divadlo/Literatura) vedou renomovaní odborníci
s tím, že jednotlivé workshopy jsou tematicky různorodé.
Museum Kampa pro projekt Studentské Akademie vytvořilo Design & Art Akademii, výtvarné workshopy,
během kterých studenti diskutují s umělci a teoretiky,
a na základě probraného tématu tvoří díla dle vlastních představ. V roce 2011 se studenti setkali s mladými
umělci a teoretiky– Milanem Kozelkou (performance),
Vjerou Borozan (kurátorování výstav), Michalem Škapou
(street art), Michalem Menšíkem (tvorba komiksu), Pavlem
Ryškou (autorský komiks), Matějem Smetanou (animovaný film), Martinem Búřilem (animovaný film 2.), Adamem
Štechem (design), Adamem Uchytilem (design snowboardů) a Andrejem Boleslavským (mediální umění).
Během dílen jsme například performovali na Karlově
mostě, nakreslili komiks, natočili krátký animovaný
film z plastelínových figurek, sprejovali na zeď či vytvořili návrhy snowboardů a zúčastnili se s nimi celorepublikové soutěže o nejlepší design snowboardu.
Během dílen studenti diskutovali přímo s umělci, radili
se s nimi nad svými pracemi či si povídali o přijímacích
zkouškách na umělecké vysoké školy. Design & Art Akademie
probíhá dvakrát do měsíce v prostoru Musea Kampa a doposud byla vždy příjemným setkáním tvůrčích mladých lidí.

Výtvarné dílny pro děti i celé rodiny

V březnu roku 2011 začaly probíhat v muzeu pravidelné
dílny pro rodiny s dětmi. Tvořivé dílny pro veřejnost se
konaly vždy dvakrát do měsíce, v sobotu a v pondělí.
V deseti programech se tak děti vydaly po stopách abstrakce v díle Františka Kupky, vyzdobily terasu Václava
Ciglera, vytvářely frotáže jako Adriena Šimotová a naučily
se udělat koláže inspirovány umělcem Jiřím Kolářem. Děti
za pomoci rodičů vytvářely také kubistické sochy podobně
jako Otto Gutrefund a při prohlídce výstavy Vladislava
Mirvalda se dozvěděly, že umění souvisí i s matematikou.
Dílny fungovaly i v létě, kdy na děti čekalo setkání abstrakce s hudbou v díle Františka Kupky, Vasilije
Kandinského a Arnolda Schönberga. Také se naučily meditovat, jako to ve svých obrazech dělal Jiří
Kornatovský a vytvářet umění z levného materiálu
stejně jako Věra Janoušková. V další dílně pronikly i do tajů akčního umění s Hugem Demartinim.
V prosinci jsme pro děti připravili i speciální Mikulášskou
dílnu k výstavě Eduarda Ovčáčka, která měla velký úspěch.
Výtvarné dílny se brzy staly oblíbené. Důkazem jsou pro
nás celé rodiny, které se na programy neustále vrací.

Komentované prohlídky
pro širokou veřejnost

V roce 2011 jsme zavedli pravidelné komentované prohlídky pro veřejnost po stálé expozici Musea Kampa. Odborný
lektor během prohlídek seznamuje návštěvníky se sbírkou děl Františka Kupky, tvorbou kubistického sochaře
Otty Gutfreunda a sbírkou středoevropského moderního
umění. Prohlídky se konají vždy první pondělí v měsíci.

Besedy s umělci

Večerní besedy s umělci pořádáme již od roku 2009. Během
tří let jsme představili široké veřejnosti řadu českých významných umělců, zastoupených ve sbírkách Musea Kampa
– Nadace Jana a Medy Mládkových. V roce 2011 jsme na besedách uvítali Jiřího Kornatovského (březen), Aleše Veselého
(duben), Pavla Brunclíka (duben, v rámci krátkodobé výstavy), Jaroslava Rónu (květen), Milana Grygara (červen),
Mariana Karla (září), Čestmíra Sušku (říjen) a Zdeňka
Berana (prosinec). Tato jedinečná setkání s umělci si oblíbila
jak mladá, tak střední a starší generace. Díky možnosti
konfrontace s autorem prožili návštěvníci besed v Museu
Kampa mnoho příjemných a nezapomenutelných večerů.

Literární autorské večery

Od září 2011 pořádá Museum Kampa pravidelné literární
autorské večery, na kterých se představí vždy dva současní čeští autoři s hudebníky či umělci, kteří je doprovodí.
Doposud ze svých textů četli tito autoři: Natálie Kocábová,
Milan Kozelka, Alice Prajzentová, Tomíš Míka, Svatava
Antošová, Lubor Kasal, Božena Správcová a Martin Langer.
Video artem je doplnily mladé umělkyně - Darina Alster,
Ištabela Barela a Tamara Moyzes. Čtení zpříjemnily zajímavé
hudební projekty a premiéru zde měl dokumentární snímek
Martina Langera „35 % pod nulou“, portrét tří generací
básníků. Autorské literární večery mnohdy připomínaly setkání beatníků, ale vždy byly pro návštěvníky jedinečným
setkáním se současnými spisovateli a umělci zároveň.
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8›
Prezentace činnosti Musea Kampa –
Nadace Jana a Medy Mládkových

V roce 2011 Nadace Jana a Medy Mládkových nefinančními
prostředky podpořila několik nekomerčních akcí s cílem
zvýšit všeobecné povědomí o Museu Kampa a prezentovat
svoji činnost.
V červnu připravila Obecně prospěšná společnost Dialog
Jessenius za podpory Nadace charitativní aukci portrétů
známých českých osobností fotografa Pavla Brunclíka,
která navazovala na autorovu fotografickou výstavu.
Ve spolupráci s Nadačním fondem Společnosti F. X. Šaldy
se v prostorách Musea Kampa udělovala cena F. X. Šaldy
za mimořádný kritický a ediční knižní počin v umělecké
a duchovědné oblasti. Na podzim se uskutečnily další dvě
prezentace knih, nejprve uvedení Díla Jaroslava Seiferta:
Publicistika 1933-1938 z nakladatelství Akropolis a následně
setkání u příležitosti vydání knihy Jany Švehlové Dcery
nepřátel státu z nakladatelství Columbus. Další aktivitou
spojenou s literaturou byla účast na projektu Praha město
literatury, kdy v rámci sekce Kniha pro sochu byly u Mimin
Davida Černého instalované makety knih s texty z beletrie
českých klasiků a současných autorů.
Kromě úzké spolupráce s hudebním festivalem Pražské
jaro, v jehož rámci byl v expozici Milana Grygara
uvedený koncert souboru MoEns, poskytla Nadace Jana
a Medy Mládkových prostory i multimediálnímu projektu
mezinárodního festivalu komorní hudby Ameropa 2011
a navázala spolupráci i se Stamicovým kvartetem
a Komorním orchestrem mladých Quattro, jejichž koncerty
byly realizované v expozicích muzea rovněž.
Nadace Jana a Medy Mládkových v rámci svých možností
vyšla maximálně vstříc Nadaci Leontinka, občanskému
sdružení DebRA, občanskému sdružení Tereza a obecně
prospěšné společnosti Česká inovace při uspořádání jejich
společenských charitativních akcí a tiskových konferencí.
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V roce 2011 navštívilo Museum Kampa 41 133 platících návštěvníků. Tradičně největší návštěvnost jsme zaznamenali
v červenci (5 190 návštěvníků) a v srpnu (4 315 návštěvníků).

2011
2010

9›

Návštěvnost

počet platících návštěvníků

Leden
January

2010
2011

2 097
1 835

Únor
February

2010
2011

1 745
1 964

Březen
March

2010
2011

2 320
3 348

Duben
April

2010
2011

2 858
5 053

Květen
May

2010
2011

2 622
4 296

Červen
June

2010
2011

2 253
4 815

Červenec
July

2010
2011

3 275
5 190

Srpen
August

2010
2011

3 826
4 315

Září
September

2010
2011

2 611
2 772

Říjen
October

2010
2011

3 031
3 196

Listopad
November

2010
2011

2 461
2 161

Prosinec
December

2010
2011

2 106
2 188

∑ 2010 2 106
∑ 2011 2 188
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10›
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2011
I. Obecné údaje k účetní závěrce
za období 1. 1. 2011–31. 12. 2011
1. Popis účetní jednotky

Název: Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových
Sídlo: U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1
Kontaktní adresa: U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1
Právní forma: nadace
Předmět činnosti:
podporovat rozvoj výtvarného umění v České republice,
seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním
a přispívat k znovuvytvoření a posílení povědomí
o kulturní tradici v uvedené oblasti umění
Podporovat provozování Sbírky moderního umění 20.
století, kterou obec Hlavní město Praha přenechá
do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce
v souladu se záměrem zřizovatelky Nadace zajistit její
zpřístupnění veřejnosti v Galerii Jana a Medy Mládkových
Přispět k záchraně kulturní památky objektu Sovových
mlýnů, nacházejícího se v Praze 1, ul. U Sovových mlýnů
s cílem využití tohoto objektu k umístění Galerie Jana
a Medy Mládkových pro výkon činnosti Nadace
Zřídit a provozovat kulturně společenské centrum
v objektu Werichovy vily, nacházejícího se v Praze 1, ul.
U Sovových mlýnů 7 (dále jen „Werichova vila“), jehož
účelem je připomínat odkaz Jana Wericha a dalších
významných osobností spjatých s Werichovou vilou
Nadace je zapsána u Městského soudu v Praze,
v rejstříku nadací, oddíl N, vložka 142
Datum vzniku: 26. 2. 1999

Nadační jmění: nepeněžní vklad tvořený
sbírkovým fondem v hodnotě 114 012 200 Kč

2. Popis změn v rejstříku nadací
ve sledovaném období

Ve sledovaném období došlo ke zvýšení nadačního jmění
o 1086 uměleckých děl, které nadace obdržela jako
nadační dar od Dr. Medy Marie Mládek, jejíž peněžní
hodnota byla stanovena na základě ocenění znaleckým
posudkem na 58.238.500 Kč, a dále o budovu č.p. 825
na pozemku parc. č. 1103 v k. ú. Bubeneč, Hl. m. Praha,
který Nadace obdržela jako nadační dar od MUDr. Jiřího
Emlera, jejichž peněžní hodnota byla stanovena
na základě ocenění znaleckým posudkem na 23.579.700 Kč.

3. Osoby, které se k rozhodnému dni,
tj. k 31. 12. 2011, podílejí 20ti a více
procenty na nadačním jmění

Nadační jmění tvoří nepeněžní vklad, který do Nadace
vložila v plné výši její zřizovatelka Meda Mládková.

4. Statutární a dozorčí orgány nadace
čestní členové správní rady
paní Madeleine Albright
paní Patty Birch in memoriam
pan Václav Bostik in memoriam
paní Avna Cassineli
pan Václav Havel in memoriam
pan Jan Horal in memoriam
pan Thomas M. Messer
pan Rudolf zahradník

Správní rada

paní Meda Mládková, předsedkyně správní rady

pan Filip Dvořák
pan Jiří Emler
pan Petr Hejma
pan Vít Kolář
pan Filip Melzer
pan Josef Pleskot
pan Jiří Pospíšil
pan Jan Světlík
pan Bohuslav Svoboda
paní Marie Šedivá
pan Zdeněk Tůma
pan Oldřich Uttendorfský

Dozorčí rada

pan Jiří Nekovář, předseda dozorčí rady
paní Monika Rutland
pan Tomáš Homola
pan Petr Seidl
pan Steven Kupka
pan Paul Valka
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ředitel nadace
Jiří Lammel

5. Zaměstnanci nadace, osobní náklady

Zaměstnanci celkem
Sledované
účetní období

Z toho řídících pracovníků
Předchozí
účetní období

Sledované
účetní období

Předchozí
účetní období

Průměrný počet zaměstnanců		19		19		1		1
Mzdové náklady				4003		3962		480		479
Odměny členům stat. org. spol.		
0		
0		
0		
0
Odměny členům doz. org. spol.		
0		
0		
0		
0
Zákonné sociální pojištění			1218		1131		163		163
Sociální náklady				18		30		0		0
Osobní náklady celkem			5239		5123		643		642

5.I. Půjčky a ostatní plnění členům statutárních
a dozorčích orgánů
Tento případ se nevyskytuje

II. Informace o použitých účetních metodách,
obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování ve sledovaném účetním období

1.	Způsob ocenění
a)
zásob nakup. a vytvořených ve vlastní režii:
Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovací ceně, ve vlastní režii nadace 		
zásoby nepořizovala. Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob.
b)
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní 		
činností:
Tento případ se nevyskytuje
c)
cenných papírů a majetkových účastí:
Tento případ se nevyskytuje.
d)
příchovků a přírůstků zvířat:
Tento případ se v nadaci nevyskytuje
2.	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této 		
ceně a pořízeného v průběhu účetního období Nadace nevlastní majetek
oceněný reprodukční cenou.
3.	Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování,
uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto
položek oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto 		
změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, 		
závazků a hosp. výsledku Oproti předchozímu roku nedošlo k žádným změnám,
	které by ovlivnily výši majetku, závazku a hospodářského výsledku.
4.	Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje in formací 		
pro stanovení výše oprav. položek K 31. 12. 2011 nadace nevytvářela opravné 		
položky.
5.	Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité 		
odpis. metody při stanovení účet. odpisů V roce 2010 nadace uplatňovala 		
odpisy dlouhodobého majetku dle platných předpisů a předem stanoveného
odpisového plánu, kde vycházela z předpoklá daného opotřebení 			
zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.
6.	Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Nadace postupuje dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.
a zvolila si pro přepočet cizích měn na měnu českou pevný Měsíční kurz vždy
	k poslednímu dni předchozího měsíce. V roční účetní závěrce nadace používá 		
	kurz ČNB ke dni jejího sestavení.
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III. Doplňující informace
k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1. Popis významných událostí
v hodnoceném účetním období

V roce 2011 navázala Nadace na činnost z předešlých
let a pokračovala v prezentaci tvorby umělců
zastoupených ve svých sbírkách. Začátek roku
zahájila výstavou Adrieny Šimotové ve velkém sále
pod terasou v hlavní budově. Následovala výstava
obrazů a partitur Milana Grygara a následně další
minimalistická instalace Mariana Karla. V konírně
muzea probíhaly menší krátkodobé výstavy Věry
Janouškové, Vladislava Mirvalda, Eduarda Ovčáčka,
kterým předcházela z konceptu poněkud vybočující
výstava fotografií Pavla Brunclíka.
Vrcholem sezóny se však stala výstava tří
významných osobností Vasilije Kandinského, Františka
Kupky a Arnolda Schönberga. V létě vznikla narychlo
krátce po umělcově smrti malá výstava Zdeňka
Sýkory k uctění památky této významné osobnosti
českého umění. V prostoru Malé galerie byly následně
připravené výstavy Jindřicha Vika a výstava Archiv
svobody na zámku Schwarzenbergu, která byla uvedená
při příležitosti 25. výročí založení Československého
dokumentačního střediska nezávislé literatury.
Za zmínku stojí i pozoruhodný projekt čínsko-americké
umělkyně Shan Shan Sheng, jejíž instalace skleněné
plastiky zdobila prostor nádvoří po celé léto.
Letošní rok byl bohatý i na domácí i zahraniční
výstavy, na kterých byla prezentována díla ze sbírky
Nadace. Kromě úspěšné výstavy Černé slunce v Galerii
výtvarného umění v Ostravě, kde byl zastoupen
František Kupka, byla vystavena díla Jiřího Koláře
v Městském muzeu a galerii ve Svitavách, díla Aleše
Veselého v olomoucké Veteran Areně a reprodukce
Františka Kupky v Muzeu a galerii Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou.
Do zahraničí byla zapůjčena díla Františka Kupky
na výstavy do galerie Centre Pompidou v Paříži
a muzea umění v německém Wolfsburgu a plastiky Otto
Gutfreunda do Zemského muzea Šlesvicko-holštýnska
v Německu.
Od roku 2010 společnost využívá ke krytí nákladů
spojených s nadační a výstavní činnosti příjmy
z pronájmu hotelu Denisa v Praze – daru nového člena
správní rady MUDr. Emlera, který obdržela v roce 2009.
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Dalším významným zdrojem pro krytí nákladů
nadační i výstavní činnosti jsou poskytnuté dary
a dotace v roce 2011.
Rozpis přijatých dotací a darů
na provozní účely (v tis. Kč)
Za všechny dotace a dary náleží zde uvedeným
subjektům naše poděkování.

Chod Musea Kampa, instalace Sbírky

2011
	Spanish Tourist Office			72
	Goldman Sachs				53
	Gourmet services.				125
	Royal Norwegian Embassy			120
	Italsko-česká obch. A pr. Komora		
30
	Credit Agricole Corporate			
150
	Sdružení Tereza				50
Martin Luň				120
	USBSP					30
	Ersten oesterreichische spar		
358
	Přátelé Musea				30

Výstavní a lektorská činnost

	Grant hl. m. Prahy			
1351
	Grant MČ Praha 1			
0
Ministerstvo kultury ČR			100

2. Popis významných událostí
mezi datem účetní závěrky a
datem, ke kterému jsou rozvaha
a výkaz zisků a ztrát schváleny
k předání mimo účetní jednotku

V období mezi datem účetní závěrky a datem, ke
kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát
schváleny k předání mimo účetní jednotku, nedošlo
k významným událostem.

2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
850
50
0

3.
3.1. Hmotný a nehmotný
dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2011 nadace pořídila písmový a grafický
software. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek byl
pořízen v předchozích letech a je plně odepsán .

b) Dlouhodobý hmotný majetek

1. Umělecká díla, předměty a sbírky
- sbírka uměleckých předmětů, která byla vložena
do nadačního jmění v hodnotě 32.194.000 Kč
a umělecké předměty a starožitnosti pořízené
nadací z finančních prostředků nadace nebo nadaci
darované v minulých letech. V roce 2011 nadace
obdržela dar od Dr. Medy Maria Mládek v podobě
1086 uměl. děl v celkové hodnotě 58 238 500 Kč.
Podrobnosti vyplývají ze soupisu sbírkových předmětů
a hospodaření s ní se řídí zákonem č. 1228/2000 Sb.
- mobiliární předměty darované v roce 2002
nadaci paní Medou Mládkovou a mobiliární
předměty nakoupené z prostředků nadace

2. Ostatní hmotný majetek Je odepisován podle

schváleného odpisového plánu. V roce 2011 byl pořízen
drobný hmotný majetek jako náhrada za zastaralé,
opotřebené a nefunkční předměty. Celková hodnota
nově pořízeného drobného majetku činila 138 874,60 Kč.
Konkrétní rozpis je součástí inventurního seznamu.

c) Souhrnná výše majetku neuvedená
v rozvaze Tento případ se v nadaci nevyskytuje.
d) Hmotný majetek, který je
zatížen zástavním právem Tento

případ se v nadaci nevyskytuje.

e) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění
je výrazně vyšší než jeho ocenění
v účetnictví Tento případ se v nadaci nevyskytuje.
3.2. Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek
po lhůtě splatnosti nad 180 dnů

Nadace eviduje k 31. 12. 2011 pohledávky po lhůtě
splatnosti nad 180 dnů ve výši 3 133 780 Kč. Tyto
pohledávky jsou vedeny za jedinou společností
ZOO 1320 s.r.o., která měla pronajaté restaurační
prostory v objektu Musea Kampa. K pohledávkám byly
vytvořeny opravné položky ve výši 1 238 415 Kč.

3.3. Vlastní zdroje
a) Změny jmění

V roce 2011 došlo ke zvýšení nadačního jmění
o 1086 uměleckých děl, které nadace obdržela jako
nadační dar od Dr. Meda Marie Mládek oceněných
na 58.238.500 Kč a o budovu č.p. 825 na pozemku parc.
č. 1103 v k.ú. Budeneč, Hl. m. Praha jako nadační dar
od MUDr. Jiřího Emlera, oceněných na 23.579.700 Kč.
V roce 2011 nadace obdržela darem umělecká díla
v celkové hodnotě 900 000 Kč a zakoupila sbírku
Františka Kupky v celkové hodnotě 9 454 700 Kč.

b) Rozdělení zisku

Za rok 2011 vyprodukovala nadace ztrátu
ve výši 179 112, 13 Kč, která bude kryta ziskem
vytvořeným v minulých letech.

3.4. Závazky
a) Závazky po době splatnosti nad 180 dnů
V nadaci se nevyskytuje

b) Závazky kryté podle zástavního práva

V nadaci se nevyskytuje

c) Závazky nevyúčtované v účetnictví
a neuvedené v rozvaze
V nadaci se nevyskytuje

d) Závazky, které mají k rozvahovému
dni dobu splatnosti delší než 5 let
V nadaci se nevyskytuje

e) Závazky ze sociálního
a zdravotního pojištění

V nadaci se nevyskytuje. Vykázané závazky
k 31. 12. 2011 jsou za mzdy 12/2011
V roce 2011 nadace obdržela půjčku od společnosti Vítkovice,
a.s. Ostrava – Vítkovice ve výši 4 709 500 Kč na nákup sbírky
Františka Kupky.

3.5. Zákonné a ostatní (účetní) rezervy
Nadace neeviduje žádné rezervy.

b) Pohledávky kryté podle zástavního
práva
Tento případ se v nadaci nevyskytuje.

c) Pohledávky, které mají k rozvahovému
dni dobu splatnosti delší než 5 let
Tento případ se v nadaci nevyskytuje.
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3.6. Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč
(v členění v tuzemsku a zahraničí)
a)
Tržby v tuzemsku 					2010			2011
Tržby z prodeje služeb - vstupné					
4.116 tis. Kč		
6.162 tis. Kč
pronájem prostor					
6.604 tis. Kč		
3.387 tis. Kč
reklamní činnost						107 tis. Kč		500 tis. Kč
Tržby za prodané zboží – prodej kult. předmětů			
1.025 tis. Kč		
1.188 tis. Kč
b)
Ostatní výnosy v tis. Kč
Úroky z běžného a termínovaného účtu				
6 tis. Kč			
6 tis. Kč
Kurzové zisky							0 tis. Kč			1 tis. Kč
Ostatní tržby							248 tis. Kč		78 tis. Kč
Přijaté příspěvky		
Přijaté peněžní dary						
Grant HM Prahy, MČ Praha 1 a MK ČR				

929 tis. Kč		
850 tis. Kč		

3.7. Údaje o přeměnách nadace

Nadace žádnými přeměnami neprocházela ani neprochází.

3.8. Rozpis odložené daňové pohledávky a závazku

K datu účetní závěrky nadace nevytvářela odložený daňový závazek ani pohledávku.
V Praze dne 17. 3. 2012
Jiří Lammel
ředitel nadace		
Vyhotovila: Dana Haubertová - účetní
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1.178 tis. Kč
1.451 tis. Kč

rozvaha›
výkaz zisků
a ztrát›
balance sheet
Analysis of
Losses
and Gains›
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Rozvaha (bilance) Aktiva k 31. 12. 2011 (v celých tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný
majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouho-dobý finanční
majetek

Oprávky k dlouhodobému
majetku

Zásoby

Pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Jiná aktiva celkem
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A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40				
1
I.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
(012)
2
	Software					(013)
3
	Ocenitelná práva				(014)
4
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
(018)
5
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
(019)
6
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
(041)
7
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek		
(051)
8
	Součet ř. 2 až 8					9
II.	Pozemky					(031)
10
Umělecká díla, předměty a sbírky			
(032)
11
	Stavby					(021)
12
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		
(022)
13
	Pěstitelské celky trvalých porostů			
(025)
14
	Základní stádo a tažná zvířata			
(026)
15
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			
(028)
16
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
(029)
17
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
(042)
18
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
(052)
19
	Součet ř. 10 až 19					20
III.
Podíly v ovládaných a řízených osobách			
(061)
21
	Podíly v osobách pod podstatných vlivem		
(062)
22
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
(063)
23
	Půjčky organizačním složkám			(066)
24
	Ostatní dlouhodobé půjčky				(067)
25
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek 			
(069)
26
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		
(043)
27
IV.	Součet ř. 21 až 27					
28
	Oprávky k nehmotným výsledk. výzkumu a vývoje		
(072)
29
	Oprávky k softwaru				(073)
30
Oprávky k ocenitelným právům			
(074)
31
	Oprávky k drobnému dlouh. nehmotn. majetku		
(078)
32
	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku		
(079)
33
	Oprávky k stavbám				(081)
34
	Oprávky k samostat. mov. věcem a soub. mov. věcí		
(082)
35
	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
(085)
36
	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
(086)
37
	Oprávky k drobnému dlouh. hmotn. majetku		
(088)
38
	Oprávky k ostatnímu dlouh. hmot. majetku		
(089)
39
	Součet ř. 29 až 39					40
B.
Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84				
41
I.
Materiál na skladě				(112)
42
Materiál na cestě				(119)
43
Nedokončená výroba				(121)
44
	Polotovary vlastní výroby			(122)
45
Výrobky					(123)
46
	Zvířata					(124)
47
	Zboží na skladě a v prodejnách			(132)
48
	Zboží na cestě				(139)
49
	Poskytnuté zálohy na zásoby			(314)
50
Součet ř. 42 až 50					
51
II.	Odběratelé					(311)
52
	Směnky k inkasu				(312)
53
	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
(313)
54
	Poskytnuté provozní zálohy			(314–ř.50)
55
	Ostatní pohledávky				(315)
56
	Pohledávky za zaměstnanci			(335)
57
	Pohledávky za inst. soc. zab. a veřejného zdrav. po.		
(336)
58
	Daň z příjmů					(341)
59
	Ostatní přímé daně				(342)
60
Daň z přidané hodnoty				(343)
61
	Ostatní daně a poplatky				(345)
62
Nároky na dotace a ost. zúčtování se st.rozpočtem		
(346)
63
Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozpočtem ÚSC		
(348)
64
	Pohledávky za účastníky sdružení			(358)
65
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí		
(373)
66
	Pohledávky z vydaných dluhopisů			(375)
67
Jiné pohledávky				(378)
68
	Dohadné účty aktivní				(388)
69
	Opravná položka k pohledávkám			(391)
70
Součet ř. 52 až 69 minus 70					
71
III.	Pokladna					(211)
72
	Ceniny					(213)
73
	Bankovní účty				(221)
74
Majetkové cenné papíry k obchodování			
(251)
75
	Dluhové cenné papíry k obchodování			
(253)
76
	Ostatní cenné papíry				(256)
77
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek			
(259)
78
	Peníze na cestě				(+/-261)
79
	Součet ř. 72 až 79					80
IV.
Náklady příštích období 				
(381)
81
	Příjmy příštích období				(385)
82
Kursové rozdíly aktivní				(386)
83
	Součet ř. 81 až 83					84
	ÚHRN AKTIV					ř. 1+41
85
Kontrolní číslo				
ř. 1 až 83
997

Stav
k prvnímu
dni účetního
období
67 268
0
0
0
100
0
0
0
100
0
44 524
22 183
1 852
0
0
1 439
0
0
0
69 998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
398
893
0
0
1 439
0
2 830
11 845
0
0
0
0
0
0
990
0
0
990
3 136
0
0
890
308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 238
3 096
156
0
7 579
0
0
0
0
0
7 735
21
3
0
24
79 113
330 248

Stav
k posl. dni
účetního
období
144 026
0
0
0
151
0
0
400
551
0
113 102
30 175
1 852
0
0
1 388
0
0
0
146 517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151
0
448
1 055
0
0
1 388
0
3 042
7 401
0
0
0
0
0
0
1 359
0
0
1 359
3 481
0
0
842
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 238
3 152
294
0
2 539
0
0
0
0
0
2 833
47
10
0
57
151 427
620 352

Stav
Stav
k prvnímu
k posl. dni
dni účetního účetního
k 31. 12. 2011 (v celých tis. Kč)
období
období
A.
Vlastní zdroje č.90 + 94					
86
77 050
143 987
1.
Vlastní jmění				(901)
87
76 533
144 166
Fondy					(911)
88
0
0
	Oceň. rozdíly z přec. fin. majetku a závazků		
(921)
89
0
0
	Součet ř. 87 až 89					90
76 533
144 166
2.	Účet výsledku hospodáření 			
(+/-963)
91	X	
0
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
(+/-931)
92
0	X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let		
(+/-932)
93
517
-179
	Součet ř. 91 až 93					94
517
-179
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132				95
1 990
7 440
1.	Rezervy					(941)
96
0
0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry			
(953)
97
0
0
Vydané dluhopisy				(953)
98
0
0
	Závazky z pronájmu				(954)
99
0
0
	Přijaté dlouhodobé zálohy				(955)
100
0
0
	Dlouhodobé směnky k úhradě			(958)
101
0
0
	Dohadné účty pasivní 				(389)
102
0
0
	Ostatní dlouhodobé závazky			(959)
103
0
0
	Součet ř. 97 až 103					104
0
0
3.	Dodavatelé					(321)
105
261
316
	Směnky k úhradě				(322)
106
0
0
	Přijaté zálohy				(324)
107
0
0
	Ostatní závazky				(325)
108
0
0
	Zaměstnanci					(331)
109
894
6 376
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům			
(333)
110
231
338
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění		
(336)
111
117
177
	Daň z příjmů					(341)
112
279
-210
	Ostatní přímé daně				(342)
113
24
46
	Daň z přidané hodnoty				(343)
114
155
278
	Ostatní daně a poplatky				(345)
115
0
3
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu		
(346)
116
0
0
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem. sam. celků		
(348)
117
0
0
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů		
(367)
118
0
0
	Závazky k účastníkům sdružení			(368)
119
8
11
	Závazky z pevných termínových operací a opcí		
(373)
120
0
0
Jiné závazky					(379)
121
21
14
Krátkodobé bankovní úvěry			(231)
122
0
0
	Eskontní úvěry				(232)
123
0
0
Vydané kratkodobé dluhopisy			(241)
124
0
0
Vlastní dluhopisy				(255)
125
0
0
	Dohadné účty pasivní 				(389)
126
0
0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci			
(379)
127
0
0
	Součet ř. 105 až 127					128
1 990
7 349
4.
Výdaje příštích období				
(383)
129
0
91
Výnosy příštích období 				(384)
130
0
0
Kursové rozdíly pasivní				(387)
131
0
0
	Součet ř. 129 až 131					132
0
91
	ÚHRN PASIV ř.86 + 95					133
79 040
151 427
Kontrolní číslo (ř.86 až 133)				
998
316 160
605 708
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha (bilance) Pasiva
Jmění
Výsledek hospodaření

Dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky

Jiná pasiva
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Balance sheet (accounting) Active to 12. 31. 2010 (in czk thousand)
Long term intangible assets

Long term tangible assets

Long term financial assets

Depreciation of long term assets

Supplies

Receivables

Short term financial assets

Total of other resources

34›

A.	Long term assets Lines 09 + 20 + 28 - 40				
I.	Intangible res. of research and develop.			
(012)
	Software					(013)
	Intellectual property				(014)
	Small long term intangible assets			
(018)
	Other long term intangible assets			
(019)
	Unfinished long term intangible assets			
(041)
	Avail. deposits on long term intang. assets		
(051)
Total of lines 2 to 8					
II.	Land lots					(031)
	Works of art, articles and collections			(032)
	Buildings					(021)
	Ind. movable assets and sets of mov. assets 		
(022)
	Growers seedling lots and greenery			
(025)
	Basic herds and beasts of burden			
(026)
	Small long term tangible assets			
(028)
	Other long term tangible assets 			
(029)
	Unfinished long term tangible assets			
(042)
	Avail. dep. on long term tangible assets			
(052)
Total of lines 10 to 19					
III.	Shares in governed and directed entities			(061)
	Shares in entities under strong influence		
(062)
	Securities held until maturity			
(063)
	Loans to organizations				(066)
	Other long term loans				(067)
	Other long term financial assets 			
(069)
	Acquired long term financial assets			
(043)
IV.
Total of lines 21 to 27					
	Deprec. of long term int. of research and devel.		
(072)
	Depreciation of software				(073)
	Depreciation of intellectual property 			(074)
	Depreciation of small long term assets			
(078)
	Depreciation of other intangible assets			
(079)
	Depreciation of buildings				(081)
	Deprec. of ind. movable items and sets of mov. items		
(082)
	Depreciation of growers seedling lots and greenery		
(085)
	Depreciation of basic herds and beasts of burden		
(086)
	Depreciation of small long term tangible assets		
(088)
	Depreciation of other long term tangible assets		
(089)
Total line 29 to 39					
B.	Short term assets lines 51 + 71 + 80 + 84				
I.
Material in stock				
(112)
Material en route				(119)
	Unfinished production				(121)
	Partly finished own products			
(122)
	Products					(123)
	Animals					(124)
Merchandise in stock and in outlets			
(132)
Merchandise en route				(139)
	Deposits made on supplies				(314)
Total of lines 42 to 50					
II.	Clients					(311)
	Drafts to cash				(312)
	Receivables for accepted securities			
(313)
Forwarded operating deposits			(314–ř.50)
	Other receivables and payables			
(315)
	Employee payables				(335)
	Payables to social and public health institutions		
(336)
	Income taxes					(341)
	Other direct taxes				(342)
VAT direct taxes				(343)
	Other taxes and fees				(345)
	Grant entitlement and other budget balancing		
(346)
	Grant entitlement and ÚSC budget balancing		
(348)
	Receivables from members of associations		
(358)
	Receivables from term deposits and options		
(373)
	Receivables from bonds issued			
(375)
	Other Receivables				(378)
	Conjectural active accounts			(388)
	Corrective item to receivables			(391)
Total of lines 52 to 69 minus 70				
III.	Petty cash					(211)
	Securities					(213)
	Bank accounts				(221)
Negotiable securities				(251)
Negotiable bonds				(253)
	Other securities				(256)
	Acquired short term financial assets			
(259)
	Cash in transit				(+/-261)
Total of lines 72 to 79					
IV.	Expenditures expected in future periods			
(381)
	Income for future periods				(385)
	Active exchange rate differences			
(386)
Total of lines 81 to 83					
Total of assets and resources lines. 1+41				
	Control number lines. 1 to 83				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
997

The state on The state on
the 1st day the last day
of accounting of accounting
period
period
67 268
144 026
0
0
0
0
0
0
100
151
0
0
0
0
0
0
100
551
0
0
44 524
113 102
22 183
30 175
1 852
1 852
0
0
0
0
1 439
1 388
0
0
0
0
0
0
69 998
146 517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
151
0
0
398
448
893
1 055
0
0
0
0
1 439
1 388
0
0
2 830
3 042
11 845
7 401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
990
1 359
0
0
0
0
990
1 359
3 136
3 481
0
0
0
0
890
842
308
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 238
1 238
3 096
3 152
156
294
0
0
7 579
2 539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 735
2 833
21
47
3
10
0
0
24
57
79 113
151 427
330 248
620 352

Balance sheet (accounting) Liabilities to 12. 31. 2011 (in czk thousand)
asset
result of economic management

long term obligations

short term obligations

other debits

The state on The state on
the 1st day the last day
of accounting of accounting
period
period
A.	Own resources #90 + 94					
86
77 050
143 987
1.	Own assets					(901)
87
76 533
144 166
Funds 					(911)
88
0
0
	Evalu. of diff. due to overvaluation of fin. ass. and obl.
(921)
89
0
0
Total of lines 87 to 89					
90
76 533
144 166
2.	Account of economic management 			
(+/-963)
91	X	
0
	Account of economic management approval procedure		
(+/-931)
92
0	X
	Undivided profits, unpaid loss of previous years		
(+/-932)
93
517
-179
Total of lines 91 to 93					
94
517
-179
B.
Other sources lines 96 + 104 + 128 + 132				
95
1 990
7 440
1.	Rezerves					(941)
96
0
0
2.	Long term bank credits				
(953)
97
0
0
	Bonds issued					(953)
98
0
0
	Lease obligations				(954)
99
0
0
	Accepted long term deposits			
(955)
100
0
0
	Outstanding long term drafts			
(958)
101
0
0
	Conjectural inactive accounts 			
(389)
102
0
0
	Other long term obligations			
(959)
103
0
0
Total of lines 97 to 103					
104
0
0
3.
Suppliers					(321)
105
261
316
	Drafts payable				(322)
106
0
0
	Received deposits				(324)
107
0
0
	Other liabilities				(325)
108
0
0
	Employees					(331)
109
894
6 376
	Other obligations to employees			
(333)
110
231
338
	Social security and healthcare insurance obligations		
(336)
111
117
177
	Income tax					(341)
112
279
-210
	Other direct taxes				(342)
113
24
46
VAT, GST taxes				(343)
114
155
278
Other taxes and fees				
(345)
115
0
3
	Obligations resulting from state budget			
(346)
116
0
0
	Obligations to budget and land zoning authorities		
(348)
117
0
0
	Obligations due to underwritten obsolete secur		
(367)
118
0
0
	Obligations to members of associations			
(368)
119
8
11
	Obligations to term operations and securities		
(373)
120
0
0
	Other obligations				(379)
121
21
14
	Short term bank accounts				(231)
122
0
0
	Discounted credits				(232)
123
0
0
	Short term issued bonds				(241)
124
0
0
Own bonds					(255)
125
0
0
	Conjectural inactive accounts 			
(389)
126
0
0
	Other short term financial tools			
(379)
127
10
0
Total of lines 105 to 127					
128
1 990
7 349
4.	Expenditures of future periods			
(383)
129
0
91
	Proceed from future periods 			
(384)
130
0
0
	Unfavorable exchange rates			(387)
131
0
0
Total of lines 129 to 131					
132
0
91
Total of liabilities lines 86 + 95					
79 040
151 427
	Control number (lines 86 to 133)				
998
316 160
605 708
Prepared according to edict # 504/2002 Sb. in the statutory post-text
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2011 (v tis. korunách)
A. NÁKLADY

B. VÝNOSY

C. Výsledek hosp.
před zdaněním
D. Výsledek hosp.
po zdanění

36
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Hlavní
činnost

Hospodář.
činnost

Celkem
2011

Celkem
2010

I. Spotřebované nákupy celkem				
505
501	Spotřeba materiálu			1
260
502	Spotřeba energie			
2
245
503	Spotřeba ost. nesklad. dodávek		 3
0
504	Prodané zboží			4
0
II. Služby celkem					2 008
511	Opravy a udržování			5
435
512	Cestovné				6
9
513
Náklady na reprezentaci			7
48
518	Ostatní služby			8
1 516
III. Osobní náklady celkem					
2 155
521
Mzdové náklady			
9
1 639
524	Zákonné sociální pojištění			
10
498
525	Ostatní sociální pojištění			 11
0
527	Zákonné sociální náklady			 12
0
528	Ostatní sociální náklady			
13
18
IV. Daně a poplatky celkem					15
531	Daň silniční				 14
0
532	Daň z nemovitostí			15
1
538	Ostatní daně a poplatky			
16
14
V. Ostatní náklady celkem					483
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		 17
8
542	Ostatní pokuty a penále			
18
23
543	Odpis nedobytné pohledávky		 19
0
544	Úroky 				20
15
545
Kursové ztráty			21
255
546	Dary				 22
0
548
Manka a škody			 23
0
549
Jiné ostatní náklady			
24
182
VI. Prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celk.			
407
551	Odpisy dlouh. nehm. a hm. maj.		
25
407
552	Zůst. cena prod. dlouh. nehm. a hm. maj.		
26
0
553	Prodané cenné papíry a podíly		 27
0
554	Prodaný materiál			 28
0
556
Tvorba rezerv			 29
0
559
Tvorba opravných položek			 30
0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem				 0
581	Posk. přísp. zúčt. mezi org. složkami		
31
0
582	Poskytnuté členské příspěvky 		
32
0
VIII. Daň z příjmů celkem					 0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů		 33
0
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )				
5 573

2 086
105
982
0
999
1 956
0
48
81
1 827
2 327
1 773
554
0
0
0
0
0
0
0
287
0
0
0
0
0
0
0
287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 656

526
58
409
0
59
391
172
0
0
219
757
0
591
0
0
0
7
0
6
1
22
0
0
0
0
3
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 703

3 117
423
1636
0
1 058
4 355
607
57
129
3 562
5 239
3 412
1 643
166
0
18
22
0
7
15
792
8
23
0
15
258
0
0
488
407
407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 932

2 740
364
1 611
0
765
2 980
560
94
61
2 265
5 123
3 962
1 131
0
0
30
21
0
7
14
177
0
1
0
0
2
0
0
174
1 539
301
0
0
0
0
1 238
0
0
0
0
0
12 580

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			
0
601
Tržby za vlastní výrobky			 1
0
602
Tržby z prodeje služeb			
2
0
604
Tržby za prodané zboží			
3
0
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem			
0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby		
4
0
612	Změna stavu zásob polotovarů		 5
0
613	Změna stavu zásob výrobků		 6
0
614	Změna stavu zvířat			 7
0
III. Aktivace celkem					 0
621	Aktivace materiálu a zboží			 8
0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb		 9
0
623	Aktivace dlouh. neh. majetku		 10
0
624	Aktivace dlouhodobého hm. majetku		 11
0
IV. Ostatní výnosy celkem					80
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		 12
0
642	Ostatní pokuty a penále			 13
0
643	Platby za odepsané pohledávky		 14
0
644	Úroky				15
1
645
Kursovné zisky			 16
1
648	Zúčtování fondů			 17
0
649
Jiné ostatní výnosy			
18
78
V. Tržby z prod. majetku, zúčt. rez. a oprav. pol. celk.			
0
652
Tržby z prod. dlouh. nehm. a hm. majetku
19
0
653
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
20
0
654
Tržby z prodeje materiálu			 21
0
655
Výnosy z krátkodobého finan. majetku		 22
0
656	Zúčtování rezerv			 23
0
657
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku		 24
0
659	Zúčtování opravných položek		 25
0
VI. Přijaté příspěvky celkem					1 178
681	Přijaté přísp. zúčt. mezi org. složkami		
26
0
684	Přijaté příspěvky (dary)			
27
1 178
684	Přijaté členské příspěvky			 28
0
VII. Provozní dotace celkem				 0
0
691	Provozní dotace			 29
0
Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )				
1 258
C. Výsledek hospodaření před zdaněním				
-4 315
591	Daň z příjmů				65
0
D. Výsledek. hosp. po zdanění				
-4 315

7 348
0
6 270
1 078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 451
1 451
0
0
0
0
8 799
2 143
0
2 143

3 997
0
3 887
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 002
2 299
306
1 993

11 345
0
10 157
1 188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
6
1
0
78
0
0
0
0
0
0
0
0
2 629
1 451
1 178
0
0
0
14 059
127
306
-179

11 852
0
10 827
1 025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
0
0
0
6
0
0
249
0
0
0
0
0
0
0
0
1 779
850
929
0
0
13 886
1 306
789
517

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Analysis of Losses and Gains to 31. 12. 2011 (in CZK thousands)
A. Expenses

B. proceeds

C. BEFORE TAX
ECONOMIC MANAGEMENT RESULTS
D. AFTER TAX
ECONOMIC MANAGEMENT RESULTS

I. Total of consumed supplies				
501
Material consumption			1
502	Energy consumption			2
503	Consumption of other non-storage deliv.		
3
504
Merchandise sold			
4
II. Total of services					
511	Repairs and maintenance			
5
512
Travel expenses			 6
513	Expenses for representation		
7
518
Other services			
8
III. Total of personnel expenses				
521	Salary expenses			9
524	Statutory social security payments		
10
525	Other social security expenses		
11
527	Statutory social expenses 			 12
528	Other social security expenses		
13
IV. Total of taxes and fees					
531
Road taxes				 14
532	Real estate taxes			
15
538	Other taxes and fees			
16
V. Total of other expenses					
541	Contractual fines and int. on delayed pay
17
542	Other fines and penalty payments		
18
543	Uncollectable debt write-offs		 19
544	Interest 				20
545
Foreign exchange losses			
21
546
Gifts				 22
548	Damages and deficits			 23
549	Other various expenses			
24
VI. Total of write- offs, ass.sold, creat. of reserv. and debit items		
551	Write-offs of long term intang. and tang.assets
25
552	Remain. of long term intang. and tang. assets sold 26
553	Securities and shares sold			 27
554
Material sold			 28
556	Creation of reserves			 29
559	Creation of debits			 30
VII. Total of contributions received				
581	Contrib. rec. and account. for among org. units
31
582	Received contributions 		
32
0
VIII. Total of income taxes					
595	Additional income tax returns		 33
Accounting class 5 total ( lines 1 to 33 )				

Activities
Main
505
260
245
0
0
2 008
435
9
48
1 516
2 155
1 639
498
0
0
18
15
0
1
14
483
8
23
0
15
255
0
0
182
407
407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 573

Activities
Economic
2 086
105
982
0
999
1 956
0
48
81
1 827
2 327
1 773
554
0
0
0
0
0
0
0
287
0
0
0
0
0
0
0
287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 656

I. Total of sales revenues for own act. and merch.			
601	Sales of own product			 1
602	Sales of services			
2
604	Sales of merchandise			
3
II. Total changes in internal stock levels			
611	Stat. change of unfinished stock manufact.
4
612	Stat. change of semi-finished prod. stock		
5
613	Status change of product stock		
6
614	Status change of animals			 7
III. Total actuation					
621	Actuation of materials and merchandise		 8
622	Actuation of internal services		 9
623	Actuation of long term intangible assets
10
624	Actuation of long term tangible assets		
11
IV. Total of other proceeds					
641	Contractual fines and late pay. interest		
12
642	Other fines and penalty fees		
13
643	Payments for write-off items		 14
644
Interest				15
645
Foreign exchange gains			 16
648	Settlement of funds			 17
649	Other various proceeds			
18
V. Total proceeds from assets sales, settl. of reserv. and debit items
652	Proc. from sal. of long term intang. and tang. ass. 19
653	Proceeds from sales of sec. and shares		
20
654	Proceeds from sales of materials		
21
655	Proceeds from short term financial assets
22
656	Settlement of reserves			 23
657
Proceeds from long term financial assets
24
659	Settlement of debits 			 25
VI. Total of received contributions				
681	Rec. contr. account. for among org. units
26
684	Received contributions (gifts)		
27
684	Received membership fees			 28
VII. Total of operating grants				
691	Operating grants			 29
Accounting class 6 total (lines 1 to 29)				
C. Before tax ecinomic management results			
591	Income taxes 				65
D. After tax ecinomic management results			

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
1
1
0
78
0
0
0
0
0
0
0
0
1 178
0
1 178
0
0
0
1 258
-4 315
0
-4 315

7 348
0
6 270
1 078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 451
1 451
0
0
0
0
8 799
2 143
0
2 143

526
58
409
0
59
391
172
0
0
219
757
0
591
166
0
0
7
0
6
1
22
0
0
0
0
3
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 703

Total
2011
3 117
423
1 636
0
1 058
4 355
607
57
129
3 562
5 239
3 412
1 643
166
0
18
22
0
7
15
792
8
23
0
15
258
0
0
488
407
407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 932

Total
2010
2 740
364
1 611
0
765
2 980
560
94
61
2 265
5 123
3 962
1 131
0
0
30
21
0
7
14
177
0
1
0
0
2
0
0
174
1 539
301
0
0
0
0
1 238
0
0

3 997
0
6 270
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 921
3 959
789
1 993

11 345
0
3 887
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
6
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
0
2 629
1 451
1 178
0
0
0
14 059
127
306
-179

11 852
0
10 827
1 025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
0
0
0
6
0
0
249
0
0
0
0
0
0
0
0
1 779
850
929
0
0
0
13 886
1 306
789
+517

0
0
12 580

Prepared according to edict # 504/2002 Sb. in the statutory post - texts
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