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 z.s.   Východní nám.9, 141 00 Praha 4, IČO: 26524741,  +420605842191 
 

Výroční zpráva BONA FIDE z.s. za rok 2018.  
 

                 BONA FIDE z.s. je nezisková organizace podporující umění, vzdělávání, mezikulturní výměnu a 

kulturně zaměřené minoritní projekty, včetně národnostních. 

 

BONA FIDE z.s. byl zaregistrován Ministerstvem vnitra dne 8.3.2001 pod jednacím číslem VS/l-1/46365/0l-2 a 

bylo mu přiděleno IČ  265 24 741 vV současné době po novelizaci OZ je zapsaný spolek BONAFIDE 

registrovaný  - Ochodní rejstřik  spisová značka  L11618, vedena u Městského soudu v Praze 

 

předseda: Mgr. Richard Trsťan  

místopředseda a jednatel: MgA. Viera Kučerová  

 

 

PŘEHLED ČINNOSTI A TVORBY BONA FIDE ZA ROK 2018 
 

                 BONA FIDE z.s. byl v r 2018 aktivní na více platformách. Kromě kulturních programů, pořadů a 

rozhlasové relace Slovenská mozaika na Rádiu ZET, pohádek pro děti a loutkových představení Rozprávky, 

zorganizoval  Festival české a slovenské tvorby pro děti. Celoročně pracoval na projektu Čítajme, počúvajme 

a učme sa, v rámci kterého jsme zorganizovali naučné komponované pořady a workshopy o literatuře, připravili 

jsme dvě výstavy Tajěmný svět ilustrací a Tajěmný svět loutek a  vydali jsme dvoujazyční knihu s CD 

nahrávkou   Bruško, bruško, kto v tebe býva? 

  

V roce 2018 byly úspěšně realizovány tyto projekty – podpořené dotačními programy: 
 

Slovenská mozaika – rozhlasová relace vysílaná na Rádiu ZET, projekt podpořený  Úřadem vlády ČR, 

Ministerstvem kultury  ČR a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí – archivováno na www.bonafideos.cz 

Projekt Slovenská mozaika měl 26 dvanáctiminutových premiérových relací na Rádiu ZET.  

Od ledna 2017 do konce roku se vysílall pořad jednou za dva týdny. V rámci rozhlasového vysílání byla oslovená slovenská 

národnostní menšina, česká majoritní společnost i ostatní národnostní menšiny žijící v ČR.  Formou reportáží, rozhovorů, 

komponovaných celků a odborných přednášek byly odvysílané tyto relace, kterých anonce uvádíme:  

 
 Slovenská mozaika v pondelok   1.  1. 2018 o 9:00 a 15:00 na Rádiu ZET                                                                   
Hosťom Slovenskej mozaiky bude herec Divadla v Dlouhé Martin Matejka, s kterým sa porozprávame o jeho pôsobení 

v domovskom divadle, slovenských aktivitách  o slovenskom čítanom divadle v Prahe i o jeho najnovšej divadelnej úlohe.  

Slovenská mozaika v  nedeľu  14. 1. 2018  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                               
Hostia  Slovenskej mozaiky budú spisovateľ  Daniel Rušar a výtvarník, ilustrátor a VŠ pedagóg Ľuboslav Paľo.  

Nakladateľstvo Portál vydalo minulý rok ich spoločnú knihu pre malé deti  Kamzíkův velký skok. 

Slovenská mozaika v  nedeľu  4. 2. 2018  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                               
Hosťom  Slovenskej mozaiky bude  bude Ing. Klára Badinková zahraničná zástupkyňa slovenského cestovného ruchu v ČR, 

ktorá nám predstaví prírodné, historické i kultúrne krásy Slovenska 

 

Slovenská mozaika v  nedeľu  18. 2. 2018  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                   
So vznikom prvej ČS republiky je spojená aj osobnosť  Dr. Milana Hodžu,  ministerského predsedu  1. ČSR v rokoch 1935 až 

38. Narodil sa pred  140 rokmi 1. februára 1878 v Sučanoch. Na  Dr. Milanai Hodžu zaspomína v Slovenskej mozaike  aj 

jeho vnuk prof. J. Pálka prostredníctvom jeho knihy Moje Slovensko , moja rodina. 

  

Slovenská mozaika v  nedeľu  4. 3. 2018  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET            Hosťom Slovenskej mozaiky 

bude  filmárka, výtvarníčka, vizuálna umelkyňa a svetobežníčka Anabel Žigová.  Porozpráva nám o svojom pobyte a tvorbe 

v Paríži a v USA , o návrate do Eupópy i o svojej filozofii, že násilnému extrémizmu môžeme čeliť dobrými pocitmi my všetci.                                                       

Slovenská mozaika v  nedeľu   18. 3. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                  

Po jednaní J. Tisa a F. Ďurčanského 13. marca 1939 v Berlíne, bola Slovenským snemom vyhlásená samostatnosť  

a 14. marca 1939 vznikol samostatný Slovenský štát. Ako sa naň dnes díva odborník na moderné dejiny slovanských národov 

sa porozprávame s hosťom Slovenskej mozaiky,  historikom  prof. J. Rychlíkom DrSc.                                                                 

http://www.bonafideos.cz/
http://slovenka.zenskyweb.sk/clanok/38053-anabela-zigova-nasilnemu-extremizmu-mozeme-celit-dobrymi-pocitmi-my-vsetci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tiso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_%C4%8Eur%C4%8Dansk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snem_Slovenskej_krajiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/14
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
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Slovenská mozaika v  nedeľu   1. 4. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                  
bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.  V dnešnej dobe  ich  často prežívame bez zvykov a tradícií .  Etnografka  

PhDr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV v Prahe nám pripomenie význam Veľkonočných   sviatkov  

a  zvyky, ktoré sa k nim viažu .  

Slovenská mozaika v  nedeľu   15. 4. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                       
Relácia bude venovaná pamiatkam UNESCO na Slovensku.  Pozveme Vás do Slovenského inštitútu v Prahe na výstavu 

autorského projektu RNDr. Mileny  Blažkovej s názvom  “Poznaj svetové dedičstvo UNESCO  - Slovensko“ s prekrásnymi 

fotografiami Dionýza Dugasa. Pamiatky UNESCO predstaví Ing. Klára Badinková, zahraničná zástupkyňa cestovného ruchu 

v ČR a na návštevu Slovenska nás pozve JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného 

ruchu - Košice region turizmus.       

Slovenská mozaika v  nedeľu   29. 4. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                            

Hosťom Slovenskej mozaiky bude  fotograf  Dionýz Dugas,  ktorý patrí medzi top fotografov nielen v prešovskom regióne, ale 

aj na Slovensku. Za rok 2014 získal Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za propagáciu obyvateľov jedinečných 

miest kraja. Fotografovanie je jeho celoživotnou vášňou. Tvrdí, že je to ako droga.  Porozpráva nám o svojich fotografických 

začiatkoch , o cestách za svetovými pamiatkami UNESCO ale aj  tom, ako si založil vlastné vydavateľstvo,  či o láske 

k bylinkám a prírode.          

Slovenská mozaika v  nedeľu   13. 5. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                        
Hosťom Slovenskej mozaiky slovenská spisovateľka Toňa Revajová, Pracovala aj ako pedagogička,  redaktorka,  

prekladala  z nemčiny a češtiny. Napísala viacero kníh pre deti Vraveli proroci, že bude tma v noci,  O kráľovi a malej breze,  

O štyroch sestrách,  sériu leporel, prozaické knižky Denník Majky z majáka a Denis a jeho sestry . Popularitu jej priniesli 

knihy o Johanke  (Johanka v Zapadáčiku, Zlom väz Johanka, Tvoja Johanka, Johankina veľká rodina, 2012-2015). Je 

laureátkou Ceny Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY za najkrajšie knihy rokov 2007 a 2012, je nositeľkou ceny   Trojruže. V 

súčasnosti rediguje detské knihy a beletriu pre vydavateľstvá Slovart a IKAR.  Je pravdepodobné, že v najbližšej dobe sa 

dočkáme i filmového  spracovania Johanky v podobe 8-dielneho televízneho  seriálu v koprodukcii ČR, SR a Poľska 

Slovenská mozaika v  nedeľu   27. 5. 2018 o 9:00  na Rádiu ZET                                                        
Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Mária Miňová, vedúca slovenských folklórnych súborov Limbora, Limborka 

a Malá Limborka. Je  spoluzakladateľkou a programovou riaditeľkou  festivalu Praha srdce národov. Festival v tomto roku 

zavŕši 20 ročník, budete na ňom môcť vidieť 30 vystupujúcich subjektov z dvadsiatich štátov.  

12.Slovenská mozaika v  nedeľu   10. 6. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                 
Hosťom Slovenskej mozaiky bude herec, moderátor, redaktor a v poslednej dobe aj hovorca Divadla Palace Richard Trsťan. 

Sám o sebe hovorí: „Narodil som sa v západoslovenských Bánovciach nad Bebravou, bezstarostné roky detstva a 

dospievania som prežil v stredoslovenskom Martine, prvé životné zakopnutia  zažil v Bratislave, pracovným návykom som sa 

učil v Banskej Bystrici a životnú krízu som si prežil v Kladne. Zmysel svojho života som objavil v Prahe. V Divadle Palace“ 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-richardom-trs%C5%A5anom-10-6-2018-o-900-na-

r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika v  nedeľu   24. 6. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                         
V tomto diely  Slovenskej mozaiky Vás zavedieme na stredné Slovensko. Navštívime stredoveký Zvolenský zámok. Práve na 

tomto zámku má svoje sídlo Slovenská národná galéria.. Hosťom Slovenskej mozaiky bude Mgr. Art. Erika Trnková, 

riaditeľka SNG na Zvolenskom zámku                                                                                           

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-24-6-2018-s-mgrart-erikou-trnkovou-na-r%C3%A1diu-zet                   

.Slovenská mozaika v  nedeľu   8. 7. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                 
Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ, ekológ, ochranca prírody a vysokoškolský pedagóg Doc. Ing. Peter Urban 

z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, s ktorým sa  porozprávame  o prepojení jeho literárnej činnosti s 

ochranou prírody, o premnožení určitých druhov zvierat v chránených krajinných oblastiach na Slovensku,  i o zásadách 

vzájomného súžitia  človeka s prírodou.                                                                                  

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-doc-ing-petrom-urbanom-8-72018-na-r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika v  nedeľu   22. 7. 2018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                              

Hosťom Slovenskej mozaiky bude československé herečka Zuzana Kronerová.              

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-so-z-kronerovou-227-2018-na-r%C3%A1diu-zet   

Slovenská mozaika v  nedeľu   5. 8.2 018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                         

Slovenská mozaika bude venovaná termálnym prameňom, pozoruhodnostiam  a mestám na Žitnom ostrove, ktorý je 

najväčšou zásobárňou pitnej vody  na Slovensku.                                                            
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-5-8-2018-o-900-1500-na-r%C3%A1diu-zet                                  

Slovenská mozaika v  nedeľu   19. 8. 2 018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                       
Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Elena Kašubová, s ktorou sa porozprávame o súčasných ochoreniach, o liečení 

a prevencii v oblasti ortopédie.                                                                                   
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-19-8-2018-s-mudr-e-ka%C5%A1ubovou-na-r%C3%A1diu-zet   

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-richardom-trs%C5%A5anom-10-6-2018-o-900-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-richardom-trs%C5%A5anom-10-6-2018-o-900-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-24-6-2018-s-mgrart-erikou-trnkovou-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-doc-ing-petrom-urbanom-8-72018-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-so-z-kronerovou-227-2018-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-5-8-2018-o-900-1500-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-19-8-2018-s-mudr-e-ka%C5%A1ubovou-na-r%C3%A1diu-zet
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Slovenská mozaika v  nedeľu   2.  9. 2 018 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET ,                                                   

ktorá bude  venovaná SNP,  ktoré bolo vyhlásené 29. augusta 1944 v Banskej Bystrici ako ozbrojený odpor proti fašistickej 

okupácii. Pred 74 rokmi   sa v SNP spojili reprezentanti rôznych názorových a politických prúdov a odmietli ilúziu, že 

Slovensko dokáže prežiť vďaka kolaborácii so zlom. Sprievodcom nám bude generálny riaditeľ múzea SNP v Banskej Bystrici  

historik Dr. Stanislav Mičev.  V relácii o zapojení čechov do SNP porozpráva historička Dr. Zlatica Zudová 

Lešková                                                                                                                                                                                                   

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-v%C3%BDznam-snp-292018-o-900-1500-na-r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika v  nedeľu   16. 9. 2018 o 9:00  na Rádiu ZET                                                                                                              
Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Martin Lukáč, lekár, výskumný pracovník, ale aj dobrovoľník a cestovateľ. 

Porozpráva nám o svojej práci, o výskumných výpravách, ale aj o tom, čo ho priviedlo k spolupráci na Castlemanovej 

chorobe. http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-v-nede%C4%BEu-16-9-2018-o-900-na-r%C3%A1diu-zet  

Slovenská mozaika v  nedeľu   30. 9. 2018 o 9:00  na Rádiu ZET                                                                                                                           
Hosťom Slovenskej mozaiky bude redaktor TASR , žurnalista, spisovateľ a organizátor kultúrnych  podujatí Jozef Poliak. 

Jozef Poliak sa narodil v roku 1961 v Detve.. Od roku 1998 robil v krajskej redakcii denníka SME a od roku 2000 bol 

spravodajcom ČTK na strednom Slovensku. Od roku 2005 je regionálnym redaktorom TASR.   Reláciu k počúvaniu  nájdete 

aj :  http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-30-9-2018-s-jo%C5%BEom-poliakom-na-r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika v  nedeľu  4. 11. 2018 o 9:06 , 12:15 a 17:12   na Rádiu ZET                                                                                
V tejto Slovenskej mozaike  predstavíme nový televízny film Balada o pilotovi, ktorý svojim stvárnením mapuje časť dejín  

československej histórie. Vrátili sa domov, do Československa, a verili, že nastane vytúžený mier. Viac ako dva a pol tisíc 

pilotov slúžilo v uniformách britského kráľovského letectva. Pre Britov  hrdinovia, ktorí spolurozhodovali o výsledku vojny, 

vo vlasti  po vojne súdení za velezradu. Film  podľa scenára Jiřího Stránského nakrútil režisér Ján Sebechlebský, ktorý o ňom 

hovorí: „Väčšina filmov o československých letcoch zachytáva iba vojnové roky. Ten náš  sa venuje  ich osudom 

bezprostredne po návrate z vojny, ich predstavám o budúcnosti a tvrdej konfrontácii s reálnym stavom spoločnosti. Je 

šokujúci o to viac, že je skutočný. Je to o tom, ako do zbližovania dvoch vojnou odcudzených duší osudovo a kruto zasiahla 

komunistická moc, ktorá v dobe, kedy sa príbeh odohráva, začína rozpínať  siete,  ale i tak si trúfa obetovať životy nevinných 

ľudí len preto, aby sa zavďačila ruskej tajnej službe NKVD. Z tohoto pohľadu ide nielen o príbeh nadčasový, ale iaktuálny.“      

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  :http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-14-10-2018-o-900-o-

filme-balada-o-pilotovi    

Slovenská mozaika v  nedeľu   28. 10. 2018 o 9:00  na Rádiu ZET                                                                                                       
Rok 2018 opäť spája slovenský i český národ. Obe krajiny si pripomínajú sté výročie od vzniku Československa. V Slovenskej 

mozaike privítame J.E. veľvyslanca SR v ČR Petra Weissa a porozprávame sa o význame vzniku Československa a o ceste 

k vzniku dvoch samostatných suverénnych štátov i o vzájomných priateľských vzťahoch v súčasnosti.                                           

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  :                                                                                 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-ve%C4%BEvyslancom-sr-v-%C4%8Dr 

Slovenská mozaika   11.11. 2018  od 9:05 h.   na Rádiu ZET,                                                                                              

ktorá bude venovaná 17. novembru. Čo sa v dramatických dňoch roku 1939 a 1989 udialo,  sa porozprávame s profesorom 

Jozefom Leikertom, ktorý veľmi podrobne zmapoval udalosti okolo 17. novembra 1939 a sám bol účastníkom v sprievode 

študentov 17. novembra 1989 na pražskom Albertove. 

Slovenská mozaika v  nedeľu  25. 11. 2018 o 9:05 a 15:05 na Rádiu ZET                                                                                
Hosťom Slovenskej mozaiky bude Viliam Klimáček, slovenský dramatik, básnik, prozaik, režisér, scenárista a herec divadla 

GUnaGU, autor kníh pre deti a mládež . Vyštudoval lekársku  fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a pracoval 

ako anestéziológ v Bratislave. V roku 1992 zanechal svoje povolanie a profesionálne sa začal venovať divadlu. Reláciu 

k počúvaniu  nájdete aj v archíve  :                                                                                      

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-viliamom-klim%C3%A1%C4%8Dkom-25112018-o-905-1505-h 

Slovenská mozaika v  nedeľu  9. 12. 2018 o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET                                                                        
Hosťom Slovenskej mozaiky  bude Jaroslav Nosko, absolvent umeleckej školy a špecialista na permanentný mejkap s viac ako 

10-ročnou praxou a medzinárodnými oceneniami v odbore.  Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  : 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-9-12-2018-s-jaroslavom-noskom-na-r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika v  nedeľu 23. 12. 2018 o 9:10, 12:10,17:10 na Rádiu ZET                                
Táto Slovenská mozaika bude sviatočná. Veď  Vianoce sú najočakávanejšie sviatky v roku, kedy sa predsa len dokážeme na 

chvíľu zastaviť a vychutnať si vzácne okamžiky sviatočnej atmosféry v rodinnom kruhu. Vianoce sú však aj v  21 storočí  

predovšetkým sviatky cirkevné.   Reláciu nájdete aj v archíve na:                                                

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-23-12-2018-o-900-1500-na-r%C3%A1diu-zet 
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http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-14-10-2018-o-900-o-filme-balada-o-pilotovi
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-ve%C4%BEvyslancom-sr-v-%C4%8Dr
https://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Komensk%C3%A9ho
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anest%C3%A9ziol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/1992
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-viliamom-klim%C3%A1%C4%8Dkom-25112018-o-905-1505-h
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-9-12-2018-s-jaroslavom-noskom-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-23-12-2018-o-900-1500-na-r%C3%A1diu-zet
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Rozprávky – projekt loutkových pohádek a workshopů pro nejmenší děti po městech v ČR-s podporou MKČR 

 

 

Projekt přinesl dětem krásné slovenské pohádky přednesené kultivovaným divadelním slovenským jazykem, poukázal na 

příbuznost a vzájemnou sounáležitost Čechů a Slováků, na blízkost obou národů, které pojí část společné historie i kultury.  

Dětem ze slovenské národnostní menšiny v ČR poskytl kontakt s mateřským jazykem přímo v ději pohádek a umožnil jim aktivně 

tvořit a mluvit slovensky. Děti české národnosti seznámil se slovenským jazykem a pohádkami a prohloubil v nich zájem o 

Slovensko.  

 

Pořad Rozprávky malým dětem nejpřirozenější formou – pohádkou, ukázal příbuznost mezi češtinou a slovenštinou, 

prezentoval slovenský jazyk a lidovou slovesnost.  Pohádkami o vlkovi, kůzlátkách, Karkulce, loupežnících či princezně jsme 

zavedly děti do pohádkové – rozprávkové krajiny, kde se mluví dvěma jazyky. Pracovaly jsme se stejnými i odlišnými významy. 

Tím vznikl pomyslný slovníček rozdílných výrazů a aktivní zapojení dětí do děje, který byl završen krátkou soutěží.  

 

                                   
7. 2. 2018   Stará škola Vrané nad Vltavou v 10:00 hod. Přítomných bylo 65 dětí 

4. 3. 2018   Dětský koutek NK Radlice v 10:00 hod. Přítomných bylo 152 dětí 

6. 3. 2018   DNM Vocelova 3, Praha 2 v 10:30 hod. Přítomných bylo 112 dětí 

26.3. 2087 MŠ Nupaky v 9:00 hod. Přítomných bylo 126 dětí 

16. 4.2018 MŠ Hroncova 1, Praha 11 v 9:00 hod. Přítomných bylo 148 dětí 

17.4. 2018 MŠ U pejska a kočičky Nymburk v 9:00 hod. Přítomných bylo 120 dětí 

3. 5. 2018 ZŠ M. Horákové 258, Hradec Králové v 10:00 hod. Přítomných bylo 126 dětí 

27.6.2018 MŠ Lesní školka – DO LESA, Hostivař v 10:00 hod. Přítomných bylo 48 dětí 

10.7.2018 Městská knihovna Praha 1, Mar. nám, v 10:00 hod. Přítomných bylo 80 dětí 

 22.11.2018 DNM Praha, Vocelova 3 v 10:00 hod Přítomných bylo 68 dětí 

23.11.2018 Muzeum hl. m. Prahy v 10:00 hod. Přítomných bylo 150 dětí 

28.11.2018 MŠ Cipísek, Praha 6 v 10:00 hod.  Přítomných bylo 25 dětí 

2.12.2018 DNM - 17:00 hod. /Mikulášska besídka / 85 dětí a rodičů 

 

Prostory poskytly slovenské komunity bezplatně. Projektu se účastnilo asi 1166 dětí. 

 

Na každou akci byla vytvořena pozvánka, která byla rozposlána elektronicky i na MK ČR. Všechny pozvánky, fotky i ohlasy na 

projekt jsou archivovány v sídle BONA FIDE na Východním nám. 9, Praha 4. Výběr je připojený k vyúčtování dotace. Součástí 

projektu bylo i CD „Slovenské rozprávky“ a dvojjazyčné knihy, které děti dostaly jako ceny v soutěži a zároveň byly dodány 

každé zúčastněné MŠ a ZŠ. CD a knihy vydalo BONA FIDE s finanční podporou Úřadu vlády České republiky, Rady vlády pro 

národnostní menšiny a MŠMT ČR. S materiály mohou děti dál pracovat formou domácího čtení a hraní. 

 

Projekt má velký ohlas a je o něj zájem i v roce 2019. 
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ROZPRÁVKY  - 2018 – POZVÁNKY 
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ROZPRÁVKY  - 2018 – FOTOGRAFIE 
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Foto: archív BONA FIDE z.s. 
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Tajemný svět Loutek  - Tajomný svet bábok   
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Festival české a slovenské tvorby pro děti  
s podporou Magistrátu hlavního města Prahy a niektoré programy boli podporené MŠMT ČR 
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  TISKOVÁ ZPRÁVA 
  

Festival české a slovenské tvorby pro děti v Praze 
v roce 100. výročí vzniku Československa 

(1. 10. – 20. 12. 2018) 
 
Spolek BONA FIDE ve spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany připravil další ročník Festivalu české a slovenské tvorby pro děti, 

tentokrát věnovaný 100. výročí vzniku Československa.   4. ročník festivalu představil českou i slovenskou literaturu, přinesl literární, divadelní 
i výtvarné workshopy, loutková divadla, výstavy ilustrací i loutek, poukázal na příbuznost a vzájemné propojení Čechů a Slováků. Nejmladší 

generaci připomněl blízkost obou jazyků i národů, které propojuje společná historie, kultura i tradice.  

 
Nad Festivalem české a slovenské tvorby pro děti převzal záštitu J.E. velvyslanec SR v ČR Peter Weiss a ministr kultury ČR Antonín Staněk. 
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Festival probíhal v Památníku národního písemnictví, v Muzeu hlavního města Prahy, v Městské knihovně v Praze, v KD Mlejn, v 

Domě národnostních menšin, ve Slovenském institutu v Praze a v pražských  ZŠ i MŠ.  
Finanční podporu festival dostal od Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT ČR.   Slovenským partnerem je MKM Piešťany.  Na 

Slovensku projekt podpořil Fond na podporu umenia. 

V PNP v praze se uskutečnili programy věnované pohádkám Pavla Dobšinského a Boženy Nemcové.  
Ve Slovenském institutu v Prahe 4. října 2018 proběhla vernisáž výstavy ilustrací dvou významných slovenských ilustrátorů. Návštěvníci 

obdivovali ilustrace Kataríny Ilkovičové a Matúša Maťátka.  Výstavu otevřel ředitel Sl v Prahe Vladimír Valovič a provázely ji různé tvořivé 

aktivity pro děti, literární a výtvarné workshopy, divadelní představení, besedy i dramatizované čtení. 
Ve spolupráci s o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM se uskutečnilo 2. října  v 10.00 h v prostorách Slovenského institutu v Praze program 

Slovensko číta českým deťom, ve kterém spisovatelé P. Nagyová-Džerengová a R. Brat, Ján Uličiansky,  herci M. Kolár , R. Trsťan a český 

host Ivana Chýlková přečetly ukázky ze svých oblíbených knih českým dětem. 
Autorka Miriam Pešková a tvůrci projektu odprezentovali dvojjazyčnou knihu s CD nahrávkou  pro nejmenší děti s názvem Bruško, 

bruško, kto v tebe býva – Bříško, bříško kdo v tobě bydlí. Autorka Miriam Pešková citlivým způsobem seznamuje s jednotlivými stupni vývoje 

lidského plodu. Nádherné ilustrace ke knize vytvořila Iva Dražská. Vtipné básničky v podaní hereček Jany Strykové a Magdalény Zimové  
nanahrávce CD pobaví a můžou umocnit příjemné očekávání zázraku příchodu nového človíčka na svět.Kniha s CD nahrávkou je určená  

dětem od tří let  a určitě potěší maminky, které s pomocí básniček můžou vysvětlit malým zvědavcům, kdy děťátku začínají růst vlasy, ve 

kterém měsíci se vyvíjí sluch, hmat. Texty jsou konzultované s odborníkem z oblasti gynekologie a porodnictví a kapitoly přesně odpovídají 
fyziologickému vývoji plodu.  

Do vánočního období v Muzeu hlavního města Prahy nás zavede 6. listopadu 2018 výstava ilustrátora Vladimíra Krále Tisíc barev 

pohádky. Výstava byla otevřená vernisáží 6. listopadu v 18.00 h velvyslancem SR v ČR J.E. Petrem Weissem a ředitelkou MHMP Zuzanou 

Strnedovou. Součástí výstavy byly doprovodní programy jako besedy, výtvarné workshopy, divadelní představení, zajímavé přednášky a jiné 

aktivity / viz. doprovodní akce v Muzeu hl. m. Prahy/. 

Návštěvníci Muzea hl. města Prahy, ZŠ a Domu národnostních menšin se potešily divadélkám určeným dětským divákům v podaní herců 
divadla Tyjátr, Karossa, Teátro Neline, Piškot. Divadlo TUŠ, Divadlo Pimprlo a Divadlo Žihadlo. 

 

Čtvrtý ročník Festivalu české a slovenské tvorby přinesl dětem, ale i příznivcům dětské literatury zajímavé a programy, které predstavily 
slovenskou i českou kulturu našim  dětem. Program byl bohatý a uspokojil děti  MŠ, ZŠ i středoškoláky vybrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítajme, počúvajme a učme sa –  

 vzdělávací a výchovný projekt podpořený MŠMT 

Projekt Čítajme, počúvajme a učme sa! přinesl dětem možnost rozvíjet si vědomosti a znalosti hravě, 
formou interaktivních workshopů, dílen, výstav, čtenářských setkání se spisovatelem, hlasitého čtení 
knih a poslechu ve slovenštině i intraktivním divdelním workshopem.  Projekt by sestaven ze tří částí: 

1. Hlasité čtení – čtení a prezentace slovenské literatury v originálu i v českém překladu či 
obráceně, českých knih přeložených do slovenštiny.   

 

Čtenářské workshopy a dílny spojené se setkáním s tvůrci dětských knih. Tvořivé dílny a 
workshopy byly v Domě národnostních menšin, ve Slovenském institutu a v Městské knihovně 
v Praze. Do projektu jsme vybraly oceňované knihy autorů Márie Ďuríčkové, Daniela Heviera, 
Ivany Auxtové, Pavla Šruta,  Zuzany Csontosové  a Pavla Dobšinského a Boženy Němcové.  

            

Na pohádkách Pavla Dobšinského a Boženy Němcové jsme poukázaly na historické a kulturní 
propojení Čechů a Slováků a právě v roce 100 výročí vzniku Československa zdůraznily vzájemnou 
lidovou slovesnost. Vyzvaly jsme děti aby namalovaly obrázky z přečtených lidových pohádek a ty 
nejhezčí jsme vystavily. .  
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2. Výstavy ilustrací s interaktivními workshopy a tvořivými dílnami byla v Muzeu hl. m. Prahy  ve SI 
Praha od října  a její součástí byly i workshopy pro žáky ZŠ  

   

 

3. Vytvoření dvojjazyčné knihy spisovatelky a překladatelky Miriam Peškové – Bruško, bruško, kto 
v tebe býva? – Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí? Součástí které bude i CD. Děti ze slovenské 
národnostní menšiny jej dostanou formou dárku v Mikulášské nadílce, kterou každoročně 
organizujeme jako ekumenické setkání i se slovenskými farnostmi v Praze. Jinak kniha s CD bude 
součástí výchovných pořadů v r 2018 a CD budou rozdávány jednotlivým spolkům, vybraným ZŠ a 
MŠ i jednotlivcům. Dvojjazyčná kniha s CD bude přidána i na web. stánky BONA FIDE k ostatním 
knihám  a bude k dispozici široké veřejnosti. Součástí dvojjazyčné knihy bude i informace, že 
projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy. 
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Celého projektu se účastní přímo na akcích asi 1000  až 1200 dětí, s nepřímým dosahem 
zprostředkovaně, ve spojení s knihami, ilustracemi i audioknihou dalších asi 2000 dětí. Školáci se 
seznámí s oceněnými knihami a jejich tvůrci,  porovnaly blízkost i rozdílnost slovenštiny a češtiny  
/Hovorníček /,   ocitly se ve světě přírody a zvířat    / O Guľkovi bombuľkovi,  Ako išlo vajce na 
Vandrovku / , poznaly že v pohádkách vždy vítězí dobro  a  přenesly se do dětství svých rodičů i 
prarodičů, které prožívaly ve společném státě, v Československu v první polovině minulého století „ 
Ľudové rozprávky – Lidové pohádky“ . Celý projekt vyústíil výstavou ilustrací v Muzeu hl. města 
Prahy a prezentací  knihy „ Bruško, bruško, kto v tebe býva.“ 
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              Děti tento projekt obohatil v oblasti jazyka, ve vizuálním ponětí literatury i v audio libozvučnosti slova a 

slovenštiny. Rozvinul znalosti žákův různých oblastech jako je příroda, historie, nové etnické světy a zvyky a v neposlední 

řade je přivedl ke čtení a k rozvoji tvořivé fantazie.       

                      Projekt „Čítajme, počúvajme a učme sa!“  se dostupnými prostředky snažil doplnit absenci výuky slovenského 

jazyka pro žáky prvního stupně ZŠ v ČR. Posloužil jak rodičům, tak i učitelům. Kromě výstav, workshopů a tvořivých dílen i 

prezentací slovenské dětské literatury, která v českém prostředí chybí. To se nám jeví jako pozitivní přínos k výuce 

slovenštiny pro nejmladší generaci v ČR.          
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Poslední výstava byla přsunutá z GHMP z Domu u Kamenného zvonu do KD Mlejn z důvodu opravy vstupní haly.    
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PŘEHLED  REALIZOVANÝCH  PROJEKTU  BONA FIDE z.s.  ZA ROK 2018 
V roce 2018 byly úspěšně realizovány tyto projekty – podpořené dotačními programy: 

 

Slovenská mozaika – rozhlasová relace vysílaná na Rádiu ZET, projekt podpořený ÚSŽZ, MKČR a ÚVČR – archivováno 

na www.bonafideos.cz 

Rozprávky – projekt pohádek a workshopů pro děti po městech v ČR-s podporou MKČR a ÚSŽZ 

Festival české a slovenské tvorby pro děti s podporou MHMP a ÚSŽZ  

Čítajme, počúvajme a učme sa! – celoroční vzdělávací a výchovný projekt podpořený MŠMT a ÚSŽZ 

Bruško, bruško kto v tebe býva? - dvojjazyčná kniha s CD – projekt podpořený ÚVČR, MHMP a ÚSŽZ 

Tajemný svět loutek – výstava v BIBIANE v Bratislave – podpoření MK ČR – zahraniční odbor 

Tajemný svět loutek – výstava v KD Mlejn v Praze 

 

 

 

 

 

3.                  BONA FIDE V ROCE  2018  PODPOŘILI  

 
BONA FIDE V ROCE 2018 PODPOŘILI: 

Ministerství kultury ČR…………………………………………………………355 000,-  Kč 

Magistrát hl. m. Praha…………………………………………………………...245 000,-   Kč 

MŠMT…………………………………………………………………………...350 000,-  Kč 

ÚV ČR…………………………………………………………………………...341 600,- KČ 

ÚSŽZ………………………………………………………...6 800,- EUR…… .173 852,-  Kč 

Vlastní zdroje a služby………………………………………………… ……….318 652,-  Kč 

Dary……………………………………………………………………………...100 000,-  Kč 

Príjmy  ………………………………………………………………………....1 883 792,- Kč 

Výdaje………………………………………………………………………… 1 944 458,- Kč 

Podle účetnictví, resp. podle záznamů v účetních knihách. 

Čerpání probíhalo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a usnesením vlády České  

republiky ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním 

neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.  

Kontrola proběhla dne 9.1.2019 v 16:00 hod v sídle  BONA FIDE z.s. Vých. nám. 9, Praha 4. 

 

 

 BONA FIDE  pořádalo semináře o slov. literatuře a spolupodílelo se na literárních soutěžích pro ZŠ a SŠ. 

 BONA FIDE  každoročně organizačně pomáhá při folklórních festivalech Praha srdce národů a Folklór bez hranic i Vianoce 

s Limborou.“ 

Kromě samotné realizace jednotlivých projektů, jejichž seznam jsme uvedli, spolupracujeme s těmito subjekty: 

http://www.bonafideos.cz/
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Limbora  - slovenský folklorní soubor – vedoucí MUDr.  Mária Miňová  

DOMUS ČR – předseda PhDr. Helena Nosková, CSc., 

SI v Praze – Slovenský institut – ředitel – Mgr. Vladimír Valovič 

DNM – Dům národnostních menšin – ředitel – Mgr. Jakub Štědroň,  

Městská knihovna Praha -ředitel – RNDr. Tomáš Řehák 

MHMP- Muzeum hl. M. Prahy – ředitelka PhDr. Zuzana Strnadová 

O vizuální identitu BONA FIDE se stará výtvarník a grafik Tomáš Padevět,  který vytvořil logo, vizitky i  razítko našeho 

sdružení. 

Všem organizacím i jednotlivcům, kteří nám v roce 2018 pomohli, srdečně děkujeme. 

Doklady o vyúčtování státních dotací jsou k nahlédnutí v sídle BONA FIDE, Východní nám.9, Praha 4 

Revizní komise provedla dne 9.1. 2019 revizi čerpání státní dotace v rámci dotačních programů a potvrzuje, že údaje uvedené 

následovně se shodují s údaji zapsanými v účetních dokladech BONA FIDE, uložených v sídle BONA FIDE – Východní nám. 

9, Praha 4 a jsou k dispozici k nahlédnutí. 

 

 

   

18. 8. 2018      zasedání výboru předsednictví  BONA FIDE z.s., který projednal: 

 
1 Telefony:- paušální čerpáni  /max. 1500 Kč měsíčně /a hrazení z dotačního programu pro potřeby řešení 

jednotlivého grantu 

2 Schválil podporu rozpracovaných projektů /Slovenská mozaika, Rozprávky, Bruško, bruško kto v tebe 

býva , Čítajme ,počúvajme a učme sa! a Festival českej a slovenskej tvorby pre deti a výstav Tajomný 

svet bábok – Tajemný svět loutek.  

3 Potvrdil nadále ve funkci předsedy Mgr. Richarda Trsťana 

4 Projednal změnu ohledně zpracování účetnictví BONA FIDE z.s. Ing. Veroniku d´Almejdu nahradí Ing. 

Lenka Raušová 

5 Projednalo a odsouhlasilo nominaci Ing. Jaroslava Miňa do Rady vlády pro národnostní menšiny. 

6 Výbor zaevidoval kladné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze: 

 

Usnesení soudu prvního stupně se a) ve výroku I. jen ohledně dne vzniku členství a funkce 

u předsedy výboru Mgr. Richarda Trsťana a ohledně dne vzniku členství a funkce ve výboru 

u místopředsedkyně výboru MgA. Viery Kučerové mění tak, že u předsedy výboru 

Mgr. Richarda Trsťana se zapisuje den vzniku funkce: 2. dubna 2001, den vzniku členství: 

2. dubna 2001 namísto 15. ledna 2015 a u místopředsedkyně výboru MgA. Viery Kučerové se 

zapisuje den vzniku členství: 2. dubna 2001 a den vzniku funkce: 2. dubna 2001 namísto 

15. ledna 2015, b) ve výroku II. potvrzuje.   

 

7 Konání valné hromady bylo předběžně stanoveno na leden 2019 

8 Před Valnou hromadou v lednu 2019 RK  udělá revizi hospodaření a vyúčtováni grantů 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY V ROCE 2018 

předseda: Mgr. Richard Trsťan   

místopředseda a jednatel: MgA. Viera Kučerová  

 

Zprávu o dosavadní činnosti a aktivitách BONA FIDE přednesl na Valné hromade předseda Mgr. Richrd  Trsťan. 

Valná hromada 12 1. 2019 odhlasovala, že v případě nepřítomnosti či zaneprázdněnosti zastupuje ve funkci statutárního 

zástupce místopředseda a jednatel MgA. Viera Kučerová, která je zároveň odpovědná i za rozpracované granty. 

Na valné hromadě dne 12. 1. 2019 podala zprávu o hospodaření Ing. Lenka Raušová– ekonomka a účetní.  

Zprávy o vedení účtu a jsou archivované v sídle BONA FIDE a jsou k dispozici k nahlédnutí.  

Valná hromada 12. 1. 2019 se usnesla nadále pokračovat v činnosti a aktivitách BONA FIDE. 

 

                Celkový počet aktivních členů BONA FIDE je k  19.1.2019 dvacet tři. 

 

 

 

 

 

 

                Dne 19.1.2019                                                                       MgA. Viera Kučerová,  za BONA FIDE 

                                                                               

 

 


