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Základní informace:

Zřizovatelem fondu je pan David Fiala.

Název a sídlo nadačního fondu:

1. Název nadačního fondu: Nadační fond Dům umění.
2. Sídlo nadačního fondu: Na pozorce 1499/2, Praha 9, 193 00

Usnesením Městského soudu v Praze dne 28.8.2013 byl proveden zápis nadačního fondu „Dům 

umění“ do nadačního rejstříku. 

Poslání Nadačního fondu:

Obecně prospěšné cíle, účel nadačního fondu:

Nadační fond je založen s cílem podpory a propagace obecně prospěšných cílů, a to za účelem

podporování začínajících výtvarníků, prosazování jejich práce na veřejnosti, zajišťování skupinových a 

samostatných výstav a jejich propagace, zajišťování vzdělávání ve výtvarné oblasti mladým a 

začínajícím výtvarníkům. 

Organizační struktura fondu:

Správní rada:

Členové:
a) paní Zuzana Fialová
b) paní Kateřina Kubátová

Předseda: pan Mgr. Art. Peter Kollár

Revizor:  paní Zuzana Háková



Zasedání rady:

Společné zasedání rady bylo jedenkrát, 11.2.2014 kdy byla projednána žádost o dotace a byl 

projednán projekt. 

Přehled o majetku:

Vklad zřizovatele 1.500,-Kč

Přehled darů:

Ing.Kristian Bílý 27.500,- Kč

Stav finančních prostředků na běžném účtu:    56.326,- Kč

Projekty:

Prvním projektem nadačního fondu byla Meziměstská výstava čtyř základních uměleckých škol 
nazvaná 4 roční období. Obsah projektu spočíval v uspořádání meziměstské výstavy čtyř základních 
uměleckých škol. Cílem projektu je podpora výtvarného vzdělávání dětí ze základních uměleckých 
škol v Horních Počernicích, Jablonci nad Jizerou, Říčanech u Prahy a Teplicích.
Chceme děti motivovat možností vystavit své práce a předvést je veřejnosti. Téma čtyř ročních 
období je výtvarně kreativní a souvisí s počtem zúčastněných škol. Cílem je též porovnat výtvarné 
vnímání žáků jednotlivých ZUŠ v daných regionech a podpora zdravé soutěživosti.

Dále vnímáme jako pozitivní díky této akci samotné setkání jednotlivých učitelů z daných regionů a 
předávání si zkušeností v této zájmové skupině. Oslovíme maximální možný počet občanů městské 
části Praha 20, ale také občany Prahy a okolních obcí prostřednictvím emailového newsletteru, letáků 
a plakátů.
Domníváme se, že rozvoj vzdělávání dětí v jakékoliv oblasti je pro budoucí populaci velmi důležité. 



My bychom si měli vážit odkazu nejen odkazu našich předků, ale též zájmů našich dětí a podporovat 
je. Proto bude tato výstava přínosem pro děti a inspirací pro ostatní.

Areál Chvalského zámku je kulturní částí obce a jakýkoliv další rozvoj kultury je přínosem pro rozvoj 
městské části a její obyvatele. Rádi bychom i v budoucnu vytvářeli podmínky a organizovali podobné 
akce, které budou mít kladný vliv na umělecký rozvoj mladé generace.







Výstava obrazů 19/20.století

Tuto výstavu jsme pojali jako Vánoční prodejní výstavu a současně s tím jako slavností zahájení 
Nadačního fondu DŮM UMĚNÍ, jehož posláním je pomoci mladým umělcům prosadit se. Vernisáž 
byla zahájena spolu s degustací vynikajících vín vinařství Chateau Lednice.





Výstava Raimund Ondráček

Další významnou výstavou v Domě umění byla výstava totoho významného malíře a restaurátora. V 
loňském roce jsme si připomněli nedožitých sto let od jeho narození. Začali jsme připravovat průřez 
jeho celoživotní tvorby a ve spolupráci s rodinou jsme připravili výstavu jeho děl. Výtěžek z této 
prodejní výstavy byl věnován Nadačnímu fondu Dům umění.





Nábytkové styly

Výstava zaměřená na jednotlivé styly a interiery bydlení v průběhu staletí. Nábytek je kompletně 
zrenovovaný naší firmou a většina kusů je na prodej. Na vernisáži nás poctil svou návštěvou 
náměstek ministra kultury pan Mgr. Miroslav Rovenský s manželkou.



Pavel Brázda & Michal Singer

Prodejní výstava významného malíře Pavla Brázdy a jednoho z nejvýraznějších umělců dnešní doby 

Michala Singera v Domě umění v Horních Počernicích. Vernisáž proběhla 1. října od 18:00 vzájemně 

komentovanou prohlídkou. Výstavu spoluzahájil uznávaný sběratel a znalec umění pan Patrik Šimon a 

starostka Prahy 20 Hana Moravcová.



Výstava Josef Fiala

Vernisáž výstavy tohoto malíře, krajináře byla zahájena 12.11.2014 PhDr. Michaelem Zachařem, 

významným znalcem umění. Výstava představuje nejzásadnější díla ze soukromé sbírky zhruba 120-ti 

děl pravnuka Davida Fialy. V sobotu 3.1.2015 proběhla komentovaná prohlídka za účasti Českého 

Rozhlasu. Pro svou reportáž si nás vybral pan Václav Žmolík do pořadu Výlety s dvojkou. Velmi tímto 

děkujeme.



Roční účetní uzávěrka:



Účetní uzávěrka byla schválena radou 15.2.2015




