
Nadace pro současné umění 
Praha

*
Nadační dům Pekárna



Kdo jsme? 

• Založena v roce 1992 Georgem 
Sorosem jako součást „Soros Centers 
Network“.

• Cíl: podpora rozvoje nezávislého 
umění jako integrální součásti 
otevřené demokratické společnosti. 

• 1992 – 2002 provoz instituce 
financován plně Georgem Sorosem. 
Na přelomu milénia George Soros 
ohlásil postupné ukončování podpory 
s poukazem na zlepšující se stav 
demokracie a kulturní soudržnosti 
v Čechách. 



„Už máte svoje!“ 

V roce 2002 odešel Soros se slovy: „Teď je to na těch bohatejch tady.“

• Pomocnou ruku nabídl stát: 
• Nadace obdržela 35 milionů z Nadačního investičního fondu (NIF, 1% z privatizace) do 

nadačního jmění. (Z toho bezprostředně vloženo do grantového programu 2,5 mil.) 
• To umožnilo pokračovat v podpoře uměleckých projektů bez nového majoritního sponzora. 
• Od roku 1993 do dnes podpořila Nadace 745 projektů částkou přesahující 50 milionů Kč.



2014 Nadační jmění vloženo do 

nemovitosti: 

Vzniká „Nadační dům Pekárna“

Když po roce 2008 výnosy

z cenných papírů výrazně

poklesly, správní rada nadace

doporučila vložit celé nadační

jmění do nemovitosti. Nadace

zakoupila objekt někdejší

pekárny na adrese Dukelských

hrdinů 500/25a v Praze 7 za

21 milionů a 14 milionů

vložila do jeho rekonstrukce

pro účely kulturního HUBu.



5



Budova z roku 1910 přinášela nová a nová překvapení, rekonstrukce se začala prodražovat.



Dokázali jsme se dostat do stavu produktivního užívání 



Dnes v domě sídlí:

• Nadace pro současné umění Praha
• Centrum pro současné umění Praha, 

o.p.s.
• Galerie Jelení
• Galerie Kurzor

• Redakce časopisu Art Antique 
• Společnost Jindřicha Chalupeckého 
• Faire Art - právní poradna pro umělce
• České centrum fundraisingu
• Koalice Za snadné dárcovství

• Nadace Neziskovky.cz
• TUDYTAM
• Fórum mobilních hospiců
• Jlbjlt – video-dokumentace 

uměleckých projektů
• Kavárna Acid Coffee



Zajištění provozu Nadačního domu Pekárna

Stabilní zdroj příjmu Nadačního domu Pekárna je zisk z pronájmu, který 
vzhledem ke stavu některých pronajímaných prostor činí jen 100 000,-/měsíčně.
Umělecké projekty realizované Centrem pro současné umění Praha, o.p.s. ve 
výstavních prostorách Pekárny jsou financovány granty v celkové výši 4 800 000,-
Kč pro kalendářní rok (2020). 
Zdroje grantů:
• Ministerstva kultury
• Magistrátu 
• Prahy 7
• zahraničních institucí

Granty ovšem nelze použít na financování rekonstrukce domu.



Tíživá finanční situace

Dům postavený v roce 1910 Družstvem pekařů stál 21 milionů Kč. Rekonstrukce domu si 
vyžádala nečekané výdaje, které se vyšplhaly ze 14 milionů na 18, a to havarijním 
stavem kanalizace a podlah, čímž přesáhla možnosti našeho nadačního jmění.
V tíživé situaci nám pomáhají:
• Majitel firmy Kostka-stav svou důvěrou a trpělivostí. 
• Umělecká komunita nás podpořila finančními částkami nebo uměleckými díly v 

celkové částce 5 039 420,- Kč. 
• Kulturní veřejnost podpořila nadační dům Pekárnu prostřednictvím projektu 

darujme.cz částkou 123 000,- Kč.
• Přesto ještě zbývá zaplatit stavební firmě 3 409 000,- Kč.



„Klub přátel“ 
Nadace pro současné umění

Zakládajícími členy „rodiny“ jsou Libor Winkler a Charlotta Kotíková - Masaryková



Rodina Nadace 
pro současné 
umění Praha

• Exkluzivní vernisáže pro členy rodiny
• Komentované prohlídky s kurátory výstav a 

ředitelem nadace Ludvíkem Hlaváčkem 

• Setkání s umělci (Františkem Skálou, Evou 

Koťátkovou, Dominikem Langem, Kateřinou 

Šedou, Krištofem Kinterou, Lenkou Klodovou, 

Petrem Niklem, i se zástupci nastupující 

generace.)

• Každým rokem uspořádaná výstava umělců, 

kteří se aktuálně přilákali pozornost veřejnosti i 

umělecké obce. 

Umění není jednostranným projevem emocí. 
Emoce i racionální kritika jsou v umění ve vztahu 
vzájemného respektu. Umění uvolňuje emoce ale 
zároveň jim dává pevný řád a činí u nich účinný 
nástroj poznání.



Co od Vás potřebujeme?

Účast v „Klubu“ či „Rodině“ příznivců Pekárny. 

Jde o nepočetnou skupinu lidí „stejné krevní skupiny“ (Libor Winkler), kteří by významem 
své osobnosti navýšili společenský a v přiměřené míře i finanční kapitál Nadačního domu 
Pekárna a tím výrazně zvýšili společenský respekt k činnostem a programům které jsou v 
Pekárně realizovány. 

Potřebujeme vaše rady, jak dnes prosperovat.

Nejde o členství v orgánech instituce s nímž se váže zákonná odpovědnost, i když i to je 
reálné.



„Já jsem velmi rád, že 
nadace vznikla a že 

pomohla a pomáhá dál 
mnoha mladým lidem, 

aby právě jejich energie, 
jejich uvažování, jejich cit 
našli cestu k veřejnosti a 
nezůstali někde v šuplíku. 
To všechno se zhodnotí až 
mnohem později v takové 

míře, která se 
zhodnocováním věcí 

materiálních nemá vůbec 
porovnání.“

- PETR NIKL 



„Nadace pro současné umění mi 
vždycky přišla důležitá. V 90. 
letech to pro nás bylo jako 

zjevení, protože to byla první a 
jediná instituce, která se začala 
smysluplně zabývat tím, co se 

děje v současném umění. To nám 
dávalo všem naději, že se bude 

něco dít a taky se dělo. 
Organizovali výstavy a bylo to 

bezva.“ 
„Takovou instituci potřebujeme. 

Instituci, která je nezávislá a 
která přináší společnosti nějakou 

nadhodnotu, která není 
zaměřená na pragmatické 
dolování zisků, ale naopak, 
přináší něco jako duchovní

nadstavbu.“ 
- KRIŠTOF KINTERA



„Nadace stále existuje a pořád 

funguje svým způsobem jako 

výrazný maják i když už není 

osamocený v té krajině.…

Nadace má krásný dům 

uprostřed umělecké čtvrti. Byť 

se může zdát, že je nám jedno 

zda je to nebo ta nadace nebo 

ta nebo ta galerie, z daleka to 

není jen ta tradice a ta výsada, 

že byla první, ale její dosavadní 

činnost zaručuje, že tu bude 

existovat svobodný prostor s 

velkorysým záběrem a potencí.“ 

- DOMINIK LANG



Schůzka s ministrem kultury o kulturní politice v auditoriu Pekárny 



Výstava „Umění 
navzdory času“ 
4. 3. – 25. 4. 2021

Výstava aktuální tvorby
renomovaných českých
umělců. 

Mnozí z vystavujících spojili 
své začátky s nadací. 

Viz. katalog

Taková rekapitulační výstava
bude pořádána každý rok.

https://fca.fcca.cz/fileadmin/user_upload/NADACE/Umeni_navzdory_casu/UMENI_NAVZDORY_www.pdf
https://fca.fcca.cz/podporte-nas/umeni-navzdory-casu/


Více informací o činnosti Nadace a Centra pro současné 
umění Praha

• www.fcca.cz

• Kontaktujte mě: ludvik.hlavacek@fcca.cz

• Darujme.cz

http://www.fcca.cz/
mailto:ludvik.hlavacek@fcca.cz
https://www.darujme.cz/projekt/1202031

