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Občanské sdružení Kruh se věnuje propagaci architektury. Vzniklo jako dobrovolný spolek studentů pražské 
Akademie výtvarných umění na Škole architektury v roce 2001, v reakci na nedostatek informací o současné architektuře. 
O.s. Kruh dosud uspořádalo více jak 110 přednášek významných i začínajících českých i zahraničních architektů, 
teoretiků architektury a osobností, zabývajících se architekturou. Přednášky byly doplněny několika exkurzemi, dis-
kusemi, dvěma festivaly ilmů o architektuře, dále vydáním tří souhrnných sborníků textů o architektuře a uspořádáním 
výstavy „Povolání:architektka“, ke které vyšel katalog s teoretickými texty s danou problematikou a uspořádání celore-
publikového festivalu Den architektury, jehož třetí ročník proběhne letos první říjnový víkend. Akce pořádané Kruhem 
se setkávají s živým zájmem publika (průměrná návštěvnost akcí se pohybuje okolo 200 – 350 lidí, výjimečně i 800), 
i odborného tisku (mj. jsme obdrželi cenu časopisu Architekt za rok 2003). Spoluprací s odbornými časopisy (Era 21, 
Stavba, Art a Antiques, s týdeníkem Respekt, A2), s Radiem 1 a Českým rozhlasem nebo s uměleckým festivalem 4+4 
dny v pohybu se nám daří informovat o přednáškách o architektuře nejširší publikum. Jedním z hlavních poslání Kruhu 
je otevřít takto diskusi o kvalitní architektuře i mimo úzký okruh odborné veřejnosti.

O. s. Kruh má 6 členů, sestávajících z aktivních osobností na poli architektury (teoretici, historici, architekti).  

členové sdružení jsou:
MgA. Marcela Steinbachová, architekta a odpovědná redaktorka odborného časopisu o architektuře ERA 21
Ing. Vladislava Valchářová, historička architektury 
Soňa Ryndová, odborná editorka 
Mgr. Eva Novotná, historička architektury
Marcela Steinbachová st. 
MgA. Helena Šantavá, graička

výkonný výbor:
MgA. Marcela Steinbachová
Mgr. Eva Novotná
MgA. Helena Šantavá
předseda:
MgA. Marcela Steinbachová
revizor účtů:
Mgr. Eva Novotná

spolupracovníci:
Ing. arch. Dita Mrázková, architektka
Pavlína Svatoňová, PR Divadlo Archa
Mgr. Karolína Jirkalová, redaktorka časopisu Art and Antiques
Iveta Čermáková, studentka výtvarného umění
Marcela Steinbachová st.

kontakt
o. s. Kruh, Londýnská 54, 120 00 Praha 2
www.kruh.info, www.denarchitektury.cz
kruhos@seznam.cz
+420 777 153 330 

IČO:   26537389
DIČ:   CZ 26537389



přednáškový cyklus Mezi domy
březen - prosinec 2012

Přednáškový cyklus „MEZI DOMY“ představil problematiku veřejného prostoru měst a obcí sérií 
tematických přednášek a diskusí Jedním večerem poukázal i na i ideové projekty nejmladší gener-
ace architektů „Ideová města“, pro které je kvalita veřejného prostoru z největších témat. 

Veřejný prostor je jednou z klíčových výzev současné české architektury a urbanismu. Kvalita veřejných 
prostor, které jsme zdědili z období normalizace, není valná a ta nově vytvořená či revitalizovaná se také 
ne vždy daří. Navíc se jen pomalu učíme je používat – tedy skutečně žít městským životem. Podle Hannah 
Arendtové je přitom veřejný prostor základem demokratické společnosti. I kdybychom ho nepojímali takto 
politicky, je jeho přítomnost, artikulace a kvalita jedním ze základních charakteristik obytného města. 



čt 1. 3. 2012 / 19.30 / KC Vltavská, Bubenská 1, Praha 7- Holešovice
Ideální město
První letošní akcí občanského sdružení Kruh byl večer na téma ideální město. Absolventi školy Emila Přikryla
Akademie výtvarných umění v Praze představili ideové projekty na ideální města, které vznikly jako diplomové a ročníkové 
práce. Pavel Nasadil (fam architekti) představil Hlučín, Viktor Vlach  (under-construction architects) Náchod, Martina Kárová 
Piešťany, Petr Souček Štěchovice, Jiří Bíza Horažďovice.

čt 22. 3. 2012 / 19.30 / Kavárna Fra, Šafaříkova 15, Praha 2 – Vinohrady
Kruh ve Fra: Architektura jako festival
Architekt Josef Čančík a jeho spolupracovník Vít Šimek v rámci večera přiblížili svá řešení pro uplynulé tři ročníky festi-
valu dokumentárních ilmů v Jihlavě. Exteriér města i útroby festivalového zázemí mají každý rok jinou tvář – postavenou i 
zbořenou v krátkém čase za minimální peníze. Ale s maximálními nároky.

čt 5. 4. 2012 / 19.30 / KC Vltavská, Bubenská 1, Praha 7- Holešovice
Skutečné město
Po prvním večeru, který byl věnován městu ideálnímu se tento, v pořadí třetí, zabýval městem skutečným. Hlavní architekti 
menších měst hovořili o možnostech a úskalích reálného urbanismu. Vystoupil městský architekt Semil Martin Hilpert, Jičína 
Radek Jiránek, Klatov Eva Brandová, a Roudnice nad Labem Petr Janoš. Architekti, kteří se záhy po absolvování fakult ar-
chitektury rozhodli využít své schopnosti a znalosti k pozvednutí města, kde žijí. Své mladší kolegy doplnil Karel Thér, který 
řadu let působil jako městský architekt Chrudimi.

čt 3. 5. 2012 / 19.30 / KC Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 - Holešovice
Vize pro Liberec 
Nové formy plánování měst v Čechách 
Věčer byl zaměřen na představení prvního strukturálního plánu vypracovaného pro české město. Proběhla diskuse s 
pedagogy, studenty liberecké fakulty architektury a politiky o jeho vzniku, zpracování, o udržitelném rozvoji města Liberce a 
budoucnosti územního plánování. Večer se zabýval otázkami jak se tvoří strukturální plán, jaké jsou jeho základní principy, 
jak vznikala a jak probíhala spolupráce fakulty architektury s politickou reprezentací města a je-li možné tyto plány imple-
mentovat do stávající legislativy.

čt 24. 5. 2012 / 19.30 / Kavárna Fra, Šafaříkova 15, Praha 2 – Vinohrady
Kruh ve Fra: Novodobé dějiny plánování Prahy
Historička architektury Martina Flekačová přiblížila dějiny pražských územně plánovacích institucí v průběhu 20. století. Od 
vzniku Státní regulační komise (1920) přes Planungskommission za protektorátu, budovatelské instituce v 50. letech až k 
více než třiceti letům fungování Útvaru hlavního architekta. 

čt 7. 6. 2012 / 19.30 / Barokní refektář Dominikánského kláštěra sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha1
Marek Štěpán a sakrální stavby
Posední večer jarního cyklu přednášek byl věnovaný sakrální architektuře. Brněnský architekt Marek Jan Štěpán představil 
své realizace sakrálních staveb v Ostravě, v Šumné a dalších místech. Ukázal, jak nový kostel může výrazně ovlivnit nebo 
přímo deinovat veřejný prostor obce či města. Jedním ze skvělých příkladů je právě kostel svatého Ducha v Šumné, za 
který Marek Štěpán vloni dostal Cenu Klubu Za starou Prahu. Nechyběl ani pohled z druhé strany – v rámci večera vystoupil 
také farář kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu Vítězslav Řehulka.

čt 11. 10 2012 / 19:30 / České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
Lukáš Beran – tvorba manželů Machoninových
Historik architektury Lukáš Beran představil tvorbu manželů Machoninových z let 1960 – 1971.

čt 1. 11. 2012 / 19:30 / bývalé Casino, Pařížská 25, Praha 1
Mezi domy, aneb Jak si umělci pohrávají s architekturou? 
Večer se zabýval tím, jak současní čeští výtvarní umělci mladší generace vnímají architekturu a jak ji dokáží relektovat 
ve svých dílech. Tomáš Džadoň, Jakub Geltner, Katarína Hládeková a Lukáš Machalický představili svůj vztah k prostoru, 
domům a urbanismu a tezi, jak jejich vnímání může architekty ovlivnit či inspirovat. Přednáška byla součástí 17. mezinárod-
ního festivalu současného umění 4 + 4 dny v pohybu.

čt 6. 12. 2012 / 19.30 / kinosál Francouzského institutu, Štěpánská 35, Praha 1 
Emmanuel Jalbert - In Situ Architectes Paysagistes
Poslední akcí letošního roku byla přednáška francouzského architekta Emmanuela Jalberta z lyonského ateliéru In Situ 
Architectes Paysagistes.
Hlavním tématem bylo řešení nábřeží řeky Rhôny v centru Lyonu, které by se mohlo stát inspirací pro novou podobu 
pražských náplavek. Levý břeh Rhôny, který předtím fungoval jako parkoviště, se stal jakýmsi “biokoridorem” pro pěší a 
cyklisty a zároveň slouží trávení volného času. Podoba náplavky se mění v závislosti na proměňující se šířce, ale i charak-
teru nábřeží či sousední čtvrti. I přesto má nábřeží jednotný architektonický výraz, civilní a zároveň elegantní, neobtěžující, 
ale přesto zapamatovatelný. Kromě této rozsahem i kvalitou výjimečné realizace představil Emmanuel Jalbert také další 
rozpracované projekty veřejných prostranství na březích řek. In Situ se specializují na veřejné prostory a od prvopočátku 
na projektech spolupracují urbanisté a architekti spolu se zahradními architekty a krajináři. Rostliny tu nejsou jen jakýmsi 
doplňkem architektury, ale integrální součástí řešení. 
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Občanské sdružení Kruh zorganizovalo letos druhý ročník festivalu DEN ARCHITEKTURY v podobě 
70 akcí v pětačtyřiceti českých a moravských městech. 

Festival navštívilo téměř tři tisíce lidí. V hlavním městě dorazilo na komentované procházky zhruba 
1000 lidí. Mimo akce v České republice proběhly také dvě procházky na Slovensku, celodenní work-
shopy a procházky v češtině a němčině ve Vídni, vícedenní exkurze do Berlína a pilotní vzdělávací 
program Architektura do škol.

Akce se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. Účastníci napříč generacemi, od studentů, rodičů s dětmi 
až po seniory, ocenili zejména autentický přístup průvodců – především architektů a historiků architektury. 
Úspěch sklidily například procházky vedené Richardem Bieglem o směřování pražské Letné či Petra Klímy 
o pražských obchodních domech v Praze. Velkou pozornost si získali také Vladimír 518 a výtvarník Krištof 
Kintera, na jejichž pražské procházky dorazily stovky lidí. Vladimír 518 obohatil svou procházku mezi 
vybranými stavbami i návštěvou areálu budov Transitního plynovodu na Vinohradech přednáškou autora 
stavby a pamětníka Václava Aulického. Architekt Jan Šépka stejně jako minulý rok pokračoval v odhalování 
tras podél pražských potoků, jeho letošní trasa kolem říčky Rokytky vedla 12km. Velký zájem veřejnosti 
o současnou architekturu však zaznamenali organizátoři i v regionech – zejména v Olomouci, Náchodě 
a Brně. V Ostravě vzbudila největší zájem komentovaná prohlídka po nově otevřené multifunkční aule v 
bývalém plynojemu dolních Vítkovic s autorem stavby Josefem Pleskotem. Kromě pěších vycházek někteří 
autoři absolvovali také cyklistické trasy po moderní a současné architektuře (Beroun, Brno, Piešťany), či po 
zajímavých industriálních památkách regionu (Mšeno - Lobeč - Dubá). V Jablonci nad Nisou se návštěvníci 
mohli těšit na několikadenní program zahrnující workshopy a ilmové projekce. 

Festival Den architektury proběhl 29. - 30. 9. 2012 v těchto městech:
Beroun, Brno, České Budějovice, Černošice, Davle – Štěchovice, Havířov, Horažďovice, Hronov, 
Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Klatovy, Kostelec n. Černými lesy, Kutná Hora, Lanškroun, Li-
berec, Litoměřice, Litomyšl, Mšeno – Lobeč – Dubá, Náchod, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Ostrov 
nad Ohří, Pardubice, Plzeň, Písek, Poděbrady, Praha, Roudnice nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, 
Semily, Strakonice, Teplice, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Velká Bystřice, Vyškov, Zlín, Zruč 
nad Sázavou, Žatec, Bratislava, Piešťany, Vídeň, Berlín

Den architektury
29.9. - 30.9. 2012



pod záštitou: České komory architektů
partneři: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, škola architektury AVU Praha
projekt podpořili: Sipral a. s., Metrostav a. s., Nadace české architektury, Konsepti s. r. o., MDA Praha s. r. o.
spolupořádatelé: České centrum Berlín, České centrum Vídeň, Antikvariát a klub Fiducia, Auto*mat, Beroun sobě! o. s., 
CBArchitektura, Divadlo 29, Galerie J2, Chodovská tvrz, initiative raumschule, Klub Ferenz Futurista, Letná sobě!, Liberec-
Reichenberg.net, Muzeum regionu Valašsko, Muzeum romské kultury, Offcity o. s., Platforma Škoda Plzně, Teplice-Teplitz.net, 
Terra Madoda o. s., Za krásnou Olomouc o. s., Písecký svět o.s., 4AM Fórum pro architekturu a média
mediální partneři: Respekt, Radiožurnál, Radio Wave a pořad Bourání, Český Rozhlas – Ostrava, Český Rozhlas – Brno, 
Lidové noviny, ERA21, Archiweb, Architekt, A2, Radio 1, ArtMap, Obálka, kult.cz

Vídeň – tvůrčí workshopy / 30. 9. 2012
Architekti/-ky, umělci/-kyně a instruktoři/-rky představili tajuplná místa ve svém městě. Šlo o místa, 
zákoutí a další prostorové situace, k nimž se vážou zásadní zkušenosti, které ovlivnily osobní vnímání 
prostoru. Byla to místa, které obohacují každodenní život, vyvolávají zvláštní pocity nebo se otevírají až na 
druhý pohled. Všechna místa měla jednu společnou vlastnost: šlo o místa oblíbená, o tajná jeviště, na něž 
se zaměřuje pohled jednotlivých uživatelů architektury.
Téma “Secret Stages - tajná jeviště” bylo výchozím bodem šesti workshopů (procházek). Účastníci v nich 
objevovali prostorové kvality jednotlivých míst a vytvářet si k nim osobní vztah.
Workshopy probíhali v němčině a češtině.

Inspirace: Berlín / 18. – 9. 10. 2012 
Den architektury v Berlíně aneb jak podpořit genius loci a vztah obyvatel k městu
Odborná exkurze autobusem za berlínskou architekturou
Exkurze nabídla zdárné příklady rozvoje města, ukázala rekonstrukce významných historických bu-
dov (např. NeuesGallerie od Davida Chipperielda) a inspirativní výstavbu památníků od mezinárodně 
uznávaných architektů (Kaple smíření od trojice architektů Rach-Reitermann-Sassenroth, památník ho-
locaustu od Petera Eisenmana). Součástí exkurze bylo setkání s místními architekty nad historickým i 
současným rozvojem Berlína. Vlastní stavby v centru města představil uznávaný český architekt Ivan 
Reimann žijící v Berlíně. Čtvrteční večer završila přednáška česko-německého architekta Mirko Bauma v 
budově české ambasády. Součástí exkurze byla i prohlídka této budovy, kterou v roce 1978 vyprojektovali 
Vladimír a Věra Machoninovi.

Den architektury 2012 v mediích
český rozhlas, rozhovory s průvodci
http://www.rozhlas.cz/radiowave/publicistika/_zprava/ceska-mesta-o-vikendu-oziji-dnem-architektury--1114491
http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/za-architekturou-do-havirova-kostelce-a-klatov--1105781

radio Wave, festivalový speciál
http://www.rozhlas.cz/radiowave/publicistika/_zprava/ceska-mesta-o-vikendu-oziji-dnem-architektury--1114491
http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_themeline/1733

artyčok, videoreportáže z procházek
http://artycok.tv/lang/cs-cz/18443/zahrada-v-sirsim-centru-mestagarden-right-beyond-the-city-centr
http://artycok.tv/lang/cs-cz/18329/nebe-peklo-raj-druzba-kotva-majheaven-hell-paradise-druzba-kotva-maj

archiweb, reportáže z procházek
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=12394&type=8







Projekt Architektura do škol zprostředkovává mladší generaci současnou architekturu formou přímých 
setkání s jejich autory. Děti a studenti mateřských, základních a středních škol mají možnost vstoupit do 
nejnovějších architektonických realizací, seznámit se zde s hlavními myšlenkami stavby a prostor si aktivně 
zažít. Programy vedou architekti se zkušenými lektory, kteří vytváří pro žáky tvůrčí úkoly a zajímavé aktivity, 
které rozvíjí jejich uvažování o architektuře ve své komplexnosti.

Záměrem projektu bylo představit žákům a studentům nejpodnětnější stavby současné architektury. Studenti se 
aktivně zapojili do uvažovaní o aktuálních trendech v architektuře. Uvědomili si, jak se jich osobně architektura dotýká 
a jak ovlivňuje jejich životní situace a prostor v kterém se pohybují. Účastníci hodnotili programy velmi kladně. Stu-
denti i děti reagovali velmi spontánně a se zaujetím. Ocenili zejména možnost setkat se přímo s tvůrcem budovy, 
prohlédnout si místa, která jsou veřejnosti často nepřístupná a samotný tvůrčí charakter workshopu. Pedagogové ve 
zpětných vazbách projevili zájem zúčastnit se programů i s jinými skupinami nebo nových objevování současných 
architektonických staveb.
Projekt je možné hodnotit nejen jako přínosný pro studenty a pedagogy, ale jako zajímavý a podnětný pro samotné 
architekty, kteří často nemají šanci získat přímou zpětnou vazbu od veřejnosti. Architekti, tak měli možnost nahlédnout 
svou práci skrze názory mladých lidí a diskutovat s nimi své záměry. Oslovení architekti byli pro spolupráci na projektu 
osobně zaujati a velmi motivováni. Projekt se osvědčil jako velmi smysluplný a podnětný formát, který v našem
vzdělávání nemá obdoby. Programy rozvíjeli zejména klíčové kompetence studentů a citlivost pro vnímání 
různorodých aspektů architektury. Architektura, jako téma se ve školních osnovách vyskytuje velmi zřídka, přestože 
nás osobně přímo či nepřímo velmi ovlivňuje. Na projektu budeme v budoucnu pokračovat a hledat možné cesty jeho 
šíření a udržitelnosti.  

Architektura do škol



popis jednotlivých programů

Místo, kde rád pracuji
Autorka programu: Eva Novotná
Spolupracující architekt: Ondřej Hoffmeister (ateliér Projektil)
Místo realizace: Ateliér Projektil, Malátova 13, Praha 5
Termín realizace: 4. 10. 2012
Cílová skupina: Gymnázium na Zatlance, 2. ročník
Jak vypadá místo, kde rád pracuji? Proč se tam cítím dobře a čím to je, že tam rád pracuji? Program relektuje nároky 
studentů na místo, kde se učí a tráví čas přípravou do školy. V porovnání s touto zkušeností představuje architekt pracovní 
prostor architektonické skupiny Projektil. Prezentuje zde svou osobní představu a profesní potřeby, které předcházely 
návrhům vlastního ateliéru. Studenti se seznamují s původními záměry, architektonickými plány a hlavními myšlenkami 
stavby. Ateliér si prohlížejí přímo s architektem O. Hoffmeistrem a pak jako kritičtí pozorovatelé navrhují jeho vylepšení a 
zpestření.

26m2
Autorka programu: Šárka Matoušková
Spolupracující architekt: Jan Burian (DaM)
Místo realizace: Bytový dům s tělocvičnou, Petrské nám
Termín realizace: 4.10. 2012
Cílová skupina: Gymnázium G. Jarkovského, 2.ročník
Co se vejde do 26m2? K čemu může být určen takový prostor? Studenti mají možnost zažít a tvůrčím způsobem prozk-
oumat prostor jednoho malometrážního bytu, který je součástí netradičního bytového komplexu městské části Prahy 1. 
Studenti postupují od konceptuálních úvah o prostoru k jasnějším představám konkrétního bytu. Od nákresu půdorysu k 
objevování hmoty uvnitř bytového komplexu. Pomocí jednoduché stavebnice si zkouší, jak tyto bytové jednotky uspořádat, 
aby vznikl funkční dům se zajímavým rytmickým uspořádáním. V diskuzi s architektem odhalují základní myšlenky stavby a 
prozkoumávají různé aspekty malometrážního bydlení. Na závěr řeší sociální a komunitní rozměry tohoto bydlení.

V knihovně i za knihovnou
Autorka programu: Barbora Škaloudová
Spolupracující architektka: Marcela Steinbachová (Skupina)
Místo realizace: Společnost Franze Kafky, Široká 14, Praha 1
Termín realizace: 2.10. 2012
Cílová skupina: Gymnázium J. Nerudy, 4.ročník
Program představuje studentům rekonstrukci bývalé prádelny na administrativní a kulturní centrum Společnosti Franze 
Kafky. Studenti nejprve poznávají budovu dle původních architektonických plánů, učí se zorientovat ve výkresech, značí zde 
stávající prostorovou dispozici. Architektka studentům představuje vývoj rekonstrukce a hlavní myšlenku řešení prostoru bez 
stavebních příček. Veškeré dělící prvky v interiéru přízemí tvoří totiž knihovny. Účastníci v závěru uvažují nad možnostmi 
ukládání knih a poznávají unikátní knihovnu F. Kafky. Posléze již mimo budovu, v ulicích Josefova, tvoří vlastní představy 
malých příručních knihoven přímo ve městě, vznikají tak zajímavé streetartové instalace.

Já versus místo
Autorka programu: Michaela Trpišovská
Spolupracující architektka: Jana Myšková (Riofrio)
Místo realizace: Pivovar, Lobeč
Termín realizace: 1.10. 2012
Cílová skupina: ZUŠ Mšeno, 8-15 let
Program zve studenty do prostoru pivovaru, který se stává otevřeným prostorem k tvorbě. Pivovar je tak inspirací i místem 
pro sebevyjádření i proměnu. Studenti hledají způsoby, jak prostor popsat uměleckými prostředky — zkouší ho dešifrovat, 
deinovat, zachytit, ozvláštnit, změnit, zanechat v něm stopu. Pokouší se místu porozumět.Všímají si toho, co je vidět… i 
toho, co vidět není. Nechávají prostor mluvit.

V Jelením pod valem
Autorka programu: Barbora Škaloudová
Spolupracující architektka: Marcela Steinbachová (Skupina)
Místo realizace: Jelení příkop - val Prašného mostu, Praha 1
Termín realizace: 9.10. 2012
Cílová skupina: MŠ Lesníček, 3-4roky
Interaktivní procházka Jelením příkopem se 3 tvůrčími zastaveními. Děti se zde soustředí na jeho prostupnost, všímají si 
systému lávek a samotné architektonické řešení průchodu valem. Děti nejprve zakouší systém lávek v prudkém terénu, tvoří 
vlastní miniaturní systém, který slouží k pohybu nejmenších tvorů (pro brouky, housenky či šneky). Přichází k tunelu, kde se 
zjednodušeně seznamují se záměry stavby. Statické zákonitosti doplňují i kratičké etudy se skládání cihel, které pokrývají 
stěnu tunelu. Na závěr si děti tvoří tunel vlastní, vydlabáváním pecnu chleba. Své
objekty pak nasvěcují a ozvláštňují tak prostor tunelu.



vyúčtování projektu: „Mezi domy”, přednášky a diskuze o architektuře 2012

vyúčtování projektu: „Den architektury 2012”, společně s projektem „Architektura do škol”



děkujeme partnerům a sponzorům

partneři: Ministerstvo kultury ČR, Škola architektury AVU Praha, Kulturní centrum Vltavská, 
Kavárna a knihkupectví Fra, České centrum Praha, Francouzský institut v Praze
projekt podpořili: Konsepti, Magistrát hl. m. Prahy, MDA Praha s.r.o.,Metrostav a. s., Sipral a. s., Nadace české 
architektury
mediální partneři: Era 21, Radio 1, www.archiweb.cz, Kulturní čtrnáctideník A2 

Nadace české architektury
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1. Příjmy z prodeje zboží, výrobků a služeb 8. Výdaje za nákup materiálu a zboží
95 000 0 0

2. Ostatní příjmy 0 9. Ostatní výdaje  0

3. 10.

4. 11.

5. 12.

6. Příjmy celkem 13. Výdaje celkem
(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 + 95 000 (ř. 8 + ř. 9 + ř. 10 +  0
+ ř. 4 + ř. 5) + ř. 11 + ř. 12)

7. Započtené příjmy 0 14. Započtené výdaje 0

Celkové příjmy pro základ daně 95 000 Celkové výdaje pro základ daně  0

Podpis: ........................................................................

Přehled o p říjmech a výdajích

Vyplní poplatník v celých Kč
Příjmy za ú četní období

Podle zákona

Vyplní poplatník v celých Kč

Podle zákona Podle zákonaPodle zákona

95 000

723 060

818 060

Výdaje za ú četní období

o daních z příjmůo účetnictví o daních z příjmůo účetnictví

824 756

824 756
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