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

Výroční zpráva BONA FIDE z.s. za rok 2019.  
 

                 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 2019 
 

                 BONA FIDE z.s. byl v r 2019 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 v Praze. Celoročně jsme pracovali na projektu 

Čítajme, počúvajme a učme sa, v rámci kterého jsme zorganizovali naučné komponované pořady a workshopy 

o literatuře, připravili jsme dvě výstavy Čaro ilustrací a Ilustrace J. Martišku, vydali jsme CD o M.R. 

Štefánikovi   a spolupodíleli jsme se na realizaci Festivalu české a slovenské tvorby pro deti v Piešťanch a ve 

Zvolenu.  

  

V roce 2019 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: 

http://bonafideos.cz/slovenska-mozaika 

 

Projekt Slovenská mozaika měl 26  premiérových relací na Rádiu ZET.  

Od ledna 2019 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  nedeľu 6. 1. 2019 o 9:10, 12:10,17:10 na Rádiu ZET                                                                                             

Hosťom Slovenskej mozaiky bude pani Viera Rybová z Veľkej Lúky, ktorá vyrába rôzne druhy medovníkov. Pani Viera sa 

medovníkom venuje od deväťdesiateho roku a odvtedy ich takmer nepretržite vyrába. Neraz pripomenie, že sa k medovníkom 

dostala doslova riadením Božím. Dokonca si založila aj firmu s príznačným názvom Medulienka.  Výroba medovníkov jej 

naplnila život, dokonca sa s týmto umením pochválila aj za hranicami  Slovenska. Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve 

na   http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-medovn%C3%AD%C4%8Dkami-6-1-2019-o-900-1500-na-

r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika v  nedeľu 20. 1. 2019 o 9:10, 12:10,17:12 na Rádiu ZET                                                                                

Hosťom Slovenskej mozaiky bude PhDr. Roman Brat, slovenský prozaik, scenárista, publicista a prekladateľ. Popri 

redaktorskej práci sa začal venovať umeleckému prekladu a pôvodnej tvorbe. Preložil viacero románov, noviel, poviedok, 

divadelných a rozhlasových hier. Vo vlastnej tvorbe sa venuje najmä písaniu diel pre deti a mládež, no tiež píše i pre 

dospelých. Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-r-bratom-20-

1-2019-o-0910-12151712-na-r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika v  nedeľu  3. 2.  2019 o 9:10  a 12:15 a 17:12 na Rádiu ZET                                                                     

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., riaditeľ Ústavu pro klasickou archeológii FF UK 

v Prahe. Momentálne pôsobí ako riaditeľ Ústavu pre klasickú archeológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Jeho výskum je 

zameraný na Východné Egejské ostrovy a Západnú Anatóliu. Je členom Európskej asociáce archeológov a Českej  a 

slovenskej  archeologickej společnosti. Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A9-mozaika-s-doc-phdr-petrom-pav%C3%BAkom-phd 

 

http://bonafideos.cz/slovenska-mozaika
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-medovn%C3%AD%C4%8Dkami-6-1-2019-o-900-1500-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-medovn%C3%AD%C4%8Dkami-6-1-2019-o-900-1500-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-r-bratom-20-1-2019-o-0910-12151712-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-r-bratom-20-1-2019-o-0910-12151712-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A9-mozaika-s-doc-phdr-petrom-pav%C3%BAkom-phd
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Slovenská mozaika v  nedeľu  17. 2.  2019 o 9:10  a 12:15 a 17:12 na Rádiu ZET                                                                        

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku.  V decembri roku 1993 sa 

Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spoločne s technickými pamiatkami v okolí 

zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.V tomto roku sa stala Banská Štiavnica mestom kultúry. 

Históriou Banskej Štiavnice nás bude v Slovenskej mozaike sprevádzať historik Miron Breznoščák. Reláciu k počúvaniu  

nájdete aj v archíve  na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-v-nede%C4%BEu-17-2-2019-o-banskej-

%C5%A1tiavnici                                         

Slovenská mozaika v  nedeľu 3. 3.  2019 o 9:10  a 12:15 a 17:12 na Rádiu ZET                                                            

Hosťom Slovenskej mozaiky bude je slovenský herec a humorista Roman Pomajbo.   Narodil sa v Ilave, ale vyrastal v 

Bratislave. Absolvoval ĽŠU – dramatický odbor. Vyštudoval hudobno-dramatický odbor na Štátnom konzervatóriu v Brne a 

herectvo na Vysokej škole múzických umení  v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobil v divadlách v Nitre a v Trnave. 

Hosťoval takmer na všetkých bratislavských divadelných scénach: SND, NS, Astorka, Korzo 90, Štúdio L+S a v pražských 

divadlách: Národní divadlo, Divadlo na Prádle, Divadle na Fidlovačke a divadlo Kalich. V súčasnosti účinkuje v 

bratislavskom divadle GUnaGU. Divákom sa dostal do povedomia vďaka humoristickej relácii Slovenskej televízie S.O.S.  V 

televízii Markíza vystupoval v populárnej relácii Partička. V ČT moderoval súťaž Pretty woman ČR a SR a účinkoval v 

zábavnej relácii Na palmě. Nakrútil aj niekoľko filmov, TV inscenácii, rozhlasových hier či dabingov.        Reláciu 

k počúvaniu nájdete aj v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-romanom-pomajbom-na-

r%C3%A1diu-zet 

 

Slovenská mozaika v  nedeľu   17. 3. 2019 o 9:10 , 12:15  a 17:12 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. O tom ako sa naň díva odborník na moderné dejiny slovanských 

národov sa porozprávame s hosťom Slovenskej mozaiky historikom  prof. J. Rychlíkom DrSc. Reláciu k počúvaniu nájdete aj 

ne: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-prof-j-rychl%C3%ADkom-o-slovenskom%C5%A1t%C3%A1te 

Slovenská mozaika v  nedeľu   31. 3. 2019 o 9:10 , 12:15  a 17:12 na Rádiu ZET                                                                      

RNDr. Mária Gálová, MBA, rodáčka z Košíc, žije v Prahe a dnes ako jediná žena v Česku šéfuje pobočke veľkého aukčného 

domu. Sleduje pohyb umeleckých diel, ručí za milióny,  ale zároveň sa stará o rodinu a rada športuje. Mária Gálová,  

riaditeľka českej pobočky Dorotheum, bude hosťom Slovenskej mozaiky na Rádiu ZET. Reláciu k počúvaniu  nájdete aj 

v archíve  na:   http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-m%C3%A1riou-g%C3%A1lovou-

riadite%C4%BEkou-dorothea-v-prahe 

Slovenská mozaika v  nedeľu  14. 4.  2019 o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET                                                                     

bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.  V dnešnej dobe  ich  často prežívame bez zvykov a tradícií .  Etnografka 

a historička Dr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV v Prahe nám pripomenie význam Veľkonočných   

sviatkov  a  zvyky, ktoré sa k nim viažu . Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  na:    

http://bonafideos.cz/content/ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%A9-sviatky-v-slovenskej-mozaike-144-o-910-1215-na-

r%C3%A1diu-zet-0  

Slovenská mozaika v  nedeľu  28. 4. 2019  o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET                                                                                                   

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Ing. Klára Badinková zahraničná zástupkyňa slovenského cestovného ruchu v ČR, ktorá nám 

predstaví prírodné, historické i kultúrne krásy Slovenska. Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-v-nede%C4%BEu-28-4-2019-pozv%C3%A1nka-na-slovensko         

Slovenská mozaika v  nedeľu  12. 5. 2019  o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET                                                                                                         

Ročne je hospitalizovaných na detských oddeleniach nemocníc takmer stotisíc deti, ktoré sú často dlhodobo pripútané na lôžko. 

Občianske združenie Bábky v nemocnici sa venuje práci na poli dramaterapie a rozvíja spektrum aktivít v oblasti 

psychosociálnej starostlivosti. Prostredníctvom divadelných predstavení, hier a pesničiek sa snažia pomôcť v procese 

uzdravovania, otvárať priestor k hre a komunikácii o prežívanej realite. Hosťami Slovenskej mozaiky budú MgA. Marka 

Míková, režisérka a spisovateľka, zakladateľka o.z. Bábky v nemocnici a MgA. Renata Kubišová, herečka, členka tohto o.z. . 

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-b%C3%A1bkami-v-

nemocnici-oz  

Slovenská mozaika v  nedeľu  26. 5. 2019  o 9:10, 12:15,17:12 na Rádiu ZET                                                                                  

Už 21 rokov,  koncom mája a začiatkom júna ožije Praha folklórnym festivalom Praha srdce národov. 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, a festival tento raz  bude výnimočný tým, že 

sa koná v roku 30. výročia zamatovej revolúcie a vykročenia po ceste slobodya demokracie. Budete na ňom môcť vidieť 30 

vystupujúcich subjektov z dvadsiatich štátov. Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  na: 

http://www.bonafideos.cz/content/praha-srdce-n%C3%A1rodov-folkl%C3%B3rny-festial-v-slovenskej-mozaike                                

  

Slovenská mozaika 9. 6.  2019 od  9:10 , 12:15 a 17:12  hod. na Rádiu ZET                                                                                       

Dnešná Slovenská mozaika prinesie rozhovor so spisovateľom, scenáristom a  politickým väzňom Jiřím  Stránským. Rozhovor 

vznikol krátko pred jeho smrťou a vyjadruje v ňom aj svoj vzťah k Slovensku.  Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve  na: 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-ji%C5%99%C3%ADm-str%C3%A1nsk%C3%BDm-9-6-2019-o-

900-hod-0 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trnava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_divadlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BAdio_L%2BS
https://sk.wikipedia.org/wiki/GUnaGU
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_telev%C3%ADzia
https://sk.wikipedia.org/wiki/S.O.S._(telev%C3%ADzna_rel%C3%A1cia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/TV_Mark%C3%ADza
https://sk.wikipedia.org/wiki/Parti%C4%8Dka_(slovensk%C3%A1_telev%C3%ADzna_rel%C3%A1cia)
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-romanom-pomajbom-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-romanom-pomajbom-na-r%C3%A1diu-zet
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
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-prof-j-rychl%C3%ADkom-o-slovenskom%C5%A1t%C3%A1te
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-m%C3%A1riou-g%C3%A1lovou-riadite%C4%BEkou-dorothea-v-prahe
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-m%C3%A1riou-g%C3%A1lovou-riadite%C4%BEkou-dorothea-v-prahe
http://bonafideos.cz/content/ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%A9-sviatky-v-slovenskej-mozaike-144-o-910-1215-na-r%C3%A1diu-zet-0
http://bonafideos.cz/content/ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%A9-sviatky-v-slovenskej-mozaike-144-o-910-1215-na-r%C3%A1diu-zet-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-v-nede%C4%BEu-28-4-2019-pozv%C3%A1nka-na-slovensko
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-b%C3%A1bkami-v-nemocnici-oz
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-b%C3%A1bkami-v-nemocnici-oz
http://www.bonafideos.cz/content/praha-srdce-n%C3%A1rodov-folkl%C3%B3rny-festial-v-slovenskej-mozaike
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-ji%C5%99%C3%ADm-str%C3%A1nsk%C3%BDm-9-6-2019-o-900-hod-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-ji%C5%99%C3%ADm-str%C3%A1nsk%C3%BDm-9-6-2019-o-900-hod-0
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Slovenská mozaika v  nedeľu   23. 6.  2019 o od  9:10 , 12:15 a 17:12  hod. na Rádiu ZET                                                         

Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Martin Lukáč, lekár, vedecký pracovník a cestovateľ. Reláciu k počúvaniu  nájdete 

aj v archíve  na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-lek%C3%A1rom-cestovate%C4%BEom-

ma%C5%A5om-indy-luk%C3%A1%C4%8Dom 

Slovenská mozaika v  nedeľu   7. 7.  2019 o od  9:10 , 12:15 a 17:12  hod. na Rádiu ZET                                                             

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude PhDr. Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu región 

Trenčín.    Predstaví nám krásy a zaujímavosti tohto kraja, pozve nás na letné festivaly aj na návštevu hradov a zámkov v 

trenčianskom regióne. Reláciu k počúvaniu nájdete aj v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-

v-regi%C3%B3ne-tren%C4%8D%C3%ADn 

Slovenská mozaika 21. 7.  2019 od  9:10 , 12:15 a 17:12  hod. na Rádiu ZET                                                                                  

bude venovaná generálovi  Milanovi Rastislavovi  Štefánikovi,   astronómovi, politikovi, generálovi francúzskej armády. V 

rokoch 1914 – 1918 organizoval česko-slovenské légie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Taliansku a v roku 1918 protisovietsku 

intervenciu na Sibíri. Taktiež bol členom Národnej rady v Paríži a prvý česko-slovenský minister vojny. Spolu s T.G. 

Masarykom a E. Benešom  je považovaný  za zakladateľa Československa.  Milan Rastislav Štefánik sa narodil  21. júla 1880 

v Košariskách a  4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od  jeho tragickej smrti.   Reláciu k počúvaniu nájdete aj v archíve na:  

http://bonafideos.cz/content/milan-rastislav-%C5%A1tef%C3%A1nik-v-slovenskej-mozaike-0                                  

Slovenská mozaika 4. 8. 2019 od 9:10, 12:15 a 17:12 hod. na Rádiu ZET                                                                                        

Hosťom Slovenskej mozaiky bude  nádejná hviezda slovenskej a českej hudobnej scény Annamária d´Almeida , víťazka  The 

Voice Česko Slovensko 2019.  Jej kultúrny mix sa prejavil nielen na jej  zovňajšku a temperamente, ale  najmä na jej 

nádhernom hlase.  Exotická Anička sa narodila na Slovensku, odkiaľ  je jej mama, otec pochádza z Beninu a Anička so 

svojou rodinou žije v Prahe. V rozhovore nám vyjaví nielen vzťah k hudbe a spevu, ale porozpráva aj o inakosti a láske 

k Slovensku. Reláciu si môžete vypočuť i v archíve na:   http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-

v%C3%AD%C5%A5azkou-voice-%C4%8Desko-slovensko-2019 

Slovenská mozaika 18. 8. 2019 od 9:10, 12:15 a 17:12 hod. na Rádiu ZET                                                                                  

Hosťom Slovenskej mozaiky bude  spisovateľ, prekladateľ a diplomat Igor Otčenáš. Študoval ruštinu a angličtinu, absolvoval 

študijné pobyty na univerzitách vo Volgograde , Londýne a na University of Kentucky . Po skončení vysokej školy začínal ako 

učiteľ, neskôr pracoval ako interný vedecký ašpirant v Literárnovednom ústave SAV. Neskôr pracoval vo filmových 

spoločnostiach a v roku 1999 prešiel na Ministerstvo zahraničných vecí SR a pôsobil ako kultúrny radca na veľvyslanectve 

Slovenskej republiky vo Washingtone, neskôr ako kultúrny radca zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Prahe a 

zároveň riaditeľ Slovenského inštitútu v tomto meste. Na ministerstve zahraničných vecí pôsobil ako riaditeľ Odboru 

kultúrnej diplomacie. Od augusta 2013 do októbra 2017 bol zástupcom veľvyslanca a konzulom na veľvyslanectve SR v Oslo. 

V súčasnosti je prekladateľom na dôchodku.Reláciu si môžete vypočuť i v archíve na:  :  

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-igorom-ot%C4%8Den%C3%A1%C5%A1om 

Slovenská mozaika 1. 9. 2019 od 9:05, 12:15 a 17:15 hod. na Rádiu ZET                                                                                 

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Peter Varga, herec a principál bábkového divadla LOKVAR.  Narodil sa  Komárne, detstvo  

prežil v Bratislave, vyštudoval v Prahe a svoj prvý angažmán spoločne so svojimi spolužiakmi hneď po absolvovaní DAMU 

dostal v Dejvickom divadle. Po piatich rokoch prešli všetci spoločne s režisérom Janom Bornom do divadla v Dlouhé. Peter 

Varga je v súčasnosti  pincipálom vlastného bábkové divadla LOKVAR a so svojimi tromi slovenskými kolegami pripravuje 

každoročne v Divadle v Dlouhé v rámci cyklu Krátká Dlouhá „ Slovenské čítané divadlo“.Reláciu k počúvaniu  nájdete aj 

v archíve na : http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-hercom-princip%C3%A1lom-div-lokvar-pertom-

vargom 

Slovenská mozaika 15. 9. 2019 od 9:05, 12:15 a 17:15 hod. na Rádiu ZET                                                                                                 

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Mgr. Jana Prekpová, učiteľka a riaditeľka MŠ Klubíčko v Nupacích. Reláciu k počúvaniu  

nájdete aj v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-janou-prekopovou-riadite%C4%BEkou-

m%C5%A1-v-nupac%C3%ADch-0 

Slovenská mozaika 29. 9. 2019 od 9:05, 12:15 a 17:15 hod. na Rádiu ZET                                                                           

Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľka, poetka a prekladateľka Ľubica Kepštová Vyštudovala filozofiu a estetiku na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu pôsobila ako pracovníčka knižnice domu detí a mládeže . 

V súčasnosti  je šéfredaktorkou detského časopisu Slniečko, ktoré vychádza v Literárnom informačnom centre. Ako autorka 

recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s 

revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Prekladá z češtiny a z angličtiny.  .  V dnešnej Slovenskej mozaike nám predstaví  

historický vznik, vývin slovenského detského časopisu Slniečko i jeho a súčasnú  podobu.  Reláciu k počúvaniu  nájdete aj 

v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-%C4%BEubicou-kep%C5%A1tovou-

%C4%8Dasopisom-slnie%C4%8Dko 

 

Slovenská mozaika  13. 10. 2019 od 9:05, 12:15 a 17:15 hod. na Rádiu ZET                                                                                

Hosťom Slovenskej mozaiky bude  publicista a novinár Ľudovít Pomichal,   spolupracovník ÚSŽZ  pre komunikáciu a 

mediálnu oblast, organizátor a garant Tvorivej školy žurnalistiky   Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na : 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-publicistom-novin%C3%A1rom-%C4%BEudov%C3%ADtom-

pomichalom 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-lek%C3%A1rom-cestovate%C4%BEom-ma%C5%A5om-indy-luk%C3%A1%C4%8Dom
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-lek%C3%A1rom-cestovate%C4%BEom-ma%C5%A5om-indy-luk%C3%A1%C4%8Dom
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-v-regi%C3%B3ne-tren%C4%8D%C3%ADn
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-v-regi%C3%B3ne-tren%C4%8D%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Astron%C3%B3m
http://sk.wikipedia.org/wiki/Politik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/1914
http://sk.wikipedia.org/wiki/1918
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Srbsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Taliansko
http://sk.wikipedia.org/wiki/1918
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sib%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://bonafideos.cz/content/milan-rastislav-%C5%A1tef%C3%A1nik-v-slovenskej-mozaike-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-v%C3%AD%C5%A5azkou-voice-%C4%8Desko-slovensko-2019
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-v%C3%AD%C5%A5azkou-voice-%C4%8Desko-slovensko-2019
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-igorom-ot%C4%8Den%C3%A1%C5%A1om
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-hercom-princip%C3%A1lom-div-lokvar-pertom-vargom
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-hercom-princip%C3%A1lom-div-lokvar-pertom-vargom
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-janou-prekopovou-riadite%C4%BEkou-m%C5%A1-v-nupac%C3%ADch-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-janou-prekopovou-riadite%C4%BEkou-m%C5%A1-v-nupac%C3%ADch-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-%C4%BEubicou-kep%C5%A1tovou-%C4%8Dasopisom-slnie%C4%8Dko
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-%C4%BEubicou-kep%C5%A1tovou-%C4%8Dasopisom-slnie%C4%8Dko
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-publicistom-novin%C3%A1rom-%C4%BEudov%C3%ADtom-pomichalom
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-publicistom-novin%C3%A1rom-%C4%BEudov%C3%ADtom-pomichalom
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Slovenská mozaika  27. 10.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET                                                                                    

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Mgr. Elena Matisková, bibliografka z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. 

Predstaví nám významné osobnosti českej národnosti, ktoré po vzniku Československej republiky pôsobili v tomto regióne.  
Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na:   http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-27-10-2019-s-mgr-

elenou-matiskovou                                                                                                                            

Slovenská mozaika  10. 11.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET                                                                                        

Hosťom Slovenskej mozaiky bude kňaz Pavol Burda, ktorý nás privíta v gréckokatolíckom drevenom kostole Ochrany 

Presvätej Bohorodičky v Nižnom Komárniku vo farnosti Krajná Bystrá na východnom Slovensku. Kostolík bol ako jediný 

gréckokatolícky chrám na Slovensku postavený v r. 1938 v zrubovom štýle pod dohľadom architekta V. Sičynskyjho Reláciu 

k počúvaniu  nájdete aj v archíve na:    http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-10-11-2019-o-905-1215-

1715-na-r%C3%A1diu-zet                                                

Slovenská mozaika  24. 11.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET  Hosťom Slovenskej mozaiky bude Tatiana 

Čabáková, novinárka a rozhlasová publicistka. Po štúdiu žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave  

pracovala v regionálnom komerčnom Rádiu Rebeca v Martine neskôr v redakcii mládežníckej publicistiky 

Slovenského rozhlasu, kde dostala, ako sama hovorí  „tú najlepšiu rozhlasovú školu ako moderátorka i 

reportérka. Po čase sa presťahovala do Prahy za manželom a  začala pracovať v Rádiu Slobodná Európa, v 

Českom rozhlase, v časopise Listy, Lidové Noviny. Rok si skúsila i prácu televíznej reportérky v  spravodajskej 

televízii TA3 v Bratislave. V súčasnosti žije v Prahe, kde už sedemnásť rokov vedie  Nadáciu pre rozvoj vzdelania. 

V týchto dňoch jej vyšla kniha Samet 1989, publikácia  ktorá  prináša pestrú mozaiku spomienok na rok 1989 od 

známych osobností ako je speváčka Hana Zagorová, disident Jan Urban, herec Milan Lasica, režisér Jakub Špalek, spevák 

a bývalý minister Michael Kocáb a mnoho ďalších.  Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na:  

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-t%C3%A1%C5%88ou-%C4%8Dab%C3%A1kovou   

 Slovenská mozaika  8. 12.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET. Hosťom Slovenskej mozaiky bude PhDr. Ľuba 

Koľová, novinárka, scenáristka, režisérka a šéfredaktorka Redakcie dokumentárnej tvorby RTVS.  V roku 1998  vytvorila 

koncept vysielania pre národnostné menšiny a založila Redakciu pre národnostné vysielanie. Jej koncept pre národnostné 

vysielanie  prevzala Česká televízia   - ČT a neskôr sa ním inšpirovala aj televízia v Poľsku –  TVP a v Rumunsku - TVR. 

Ľuba Koľová je autorkou  dokumentárnych filmov „Pieseň pre mamu“ a „Dirigent z gulagu“.  Za svoju televíznu tvorbu 

získala viacero ocení .  Reláciu k počúvaniu nájdete aj v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-

mozaika-s-%C4%BEubou-ko%C4%BEovou-novin%C3%A1rkou-redaktorkou-rtvs-0 

Slovenská mozaika  22. 12.  2019 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET                                                                                     

Hostia  Slovenskej mozaiky   budú Marián Čop, zborový farár Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe s 

manželkou Denisou Čopovou, učiteľkou na ZŠ. Porozprávame sa nielen o ich  ceste do Prahy, kde v momentálne žijú, 

pracujú a vychovávajú svoje štyri deti,  ale i o viere, pokore a význame vianočných sviatkov. Reláciu si môžete vypočuť aj 

v archíve: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-man%C5%BEelmi-denisou-mari%C3%A1nom-

%C4%8Dopom-0 

Slovenská mozaika  05. 01.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET                                                                                         

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude J. E. veľvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý. Generálporučík Mgr. Bc. Tomáš Tuhý 

PhD., MBA zastával pozíciu policajného prezidenta. V novembri 2018 nastúpil pán Tomáš Tuhý na Ministerstvo 

zahraničných vecí ČR a 28. novembra 2018 odovzdal prezidentovi SR poverovacie listiny. Týmto aktom oficiálne zahájil 

svoje pôsobenie vo funkcii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Českej republiky na Slovensku. Reláciu si môžete 

vypočuť aj z archívu: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-tom%C3%A1%C5%A1om-

tuh%C3%BDmve%C4%BEvyslancom-%C4%8Dr-na-slovensku-0 

  

  Foto W. Švábenský 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-27-10-2019-s-mgr-elenou-matiskovou
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-27-10-2019-s-mgr-elenou-matiskovou
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-10-11-2019-o-905-1215-1715-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-10-11-2019-o-905-1215-1715-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-t%C3%A1%C5%88ou-%C4%8Dab%C3%A1kovou
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-%C4%BEubou-ko%C4%BEovou-novin%C3%A1rkou-redaktorkou-rtvs-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-%C4%BEubou-ko%C4%BEovou-novin%C3%A1rkou-redaktorkou-rtvs-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-man%C5%BEelmi-denisou-mari%C3%A1nom-%C4%8Dopom-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-man%C5%BEelmi-denisou-mari%C3%A1nom-%C4%8Dopom-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-tom%C3%A1%C5%A1om-tuh%C3%BDmve%C4%BEvyslancom-%C4%8Dr-na-slovensku-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-tom%C3%A1%C5%A1om-tuh%C3%BDmve%C4%BEvyslancom-%C4%8Dr-na-slovensku-0
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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.  

 

                                                                  
26. 2. 2019  MŠ Nupaky v 9:00 hod. Přítomných bylo 126 dětí 

07. 3. 2019   MŠ Přezletice v 10:00 hod. Přítomných bylo 152 dětí 

28. 4.2019 DSK Moravská Třebová v 15:00 hod. Přítomných bylo 148 dětí 

16. 5. 2019 MŠ Jihozápadní IV, Praha 4 v 10:00 hod. Přítomných bylo 105 dětí 

25. 6. 2019 DNM Vocelova 3, Praha 2 v 10:30 hod. Přítomných bylo 121 dětí 

04. 7. 2019 Modrá čajovna , Budyně nad Ohří ve 14:00 hod. Přítomných bylo 51 dětí 

05. 7. 2019 Atelier Abrakadabra, Písty v 10:00 hod. . Přítomných bylo 120 dětí 

01. 9. 2019  KC Lužiny, Praha 5 v 10:00 hod. . Přítomných bylo 144 dětí 

06. 9. 2019 MŠ Semínko, Toulcův dvůr v 10:00 hod. . Přítomných bylo 98 dětí 

04. 10. 2019 SI Praha 1 v 10:00 hod.  Přítomných bylo 58 dětí 

13. 11. 2019 MŠ Cipísek, Praha 5 v 10:00 hod. Přítomných bylo 47 dětí 

06.12.2019 Kostol sv. Michala v Jirchářích v 17:00 – Mikulášska besídka 76 dětí 

Prostory poskytly slovenské komunity bezplatně. Projektu se účastnilo 1246 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 pozvánek a fotodokumentace  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 ÚV ČR - 

Rady vlády pro národnostní menšiny, MHMP a MŠMT ČR. S materiály mohou děti dál pracovat formou domácího čtení. 

 

Projekt má velký ohlas a je o něj zájem i v roce 2020. 
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ROZPRÁVKY  - 2019 – POZVÁNKY 

 

   
 

   
 

   
 

     
Foto: archív BONA FIDE z.s. 
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Festival české a slovenské tvorby pro děti  
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        Festival české a slovenské tvorby pro děti  Praha 1. 10.  – 11.  11. 2019  

 

Spolek BONA FIDE ve spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany připravil další ročník Festivalu české a slovenské 

tvorby pro děti.  5. ročník festivalu představil českou i slovenskou literaturu, přinesl literární, divadelní i výtvarné workshopy, 

loutková divadla, výstavy ilustrací i loutek, poukáže na příbuznost a vzájemné propojení Čechů a Slováků. Nejmladší generaci 

připomenul 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 Hana Třeštíková, 

radní pro kulturu hlavního města Prahy. 

 

Festival probíhal v Muzeu hlavního města Prahy, v Městské knihovně v Praze, v Domě národnostních menšin, ve Slovenském 

institutu v Praze a v pražských  ZŠ i MŠ.  

Finanční podporu festival dostal od Magistrátu hl. m. Prahy.   

Slovenským partnerem je Mestská knižnica v Piešťanoch.  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Na Slovensku projekt 

podpořil Fond na podporu umenia a  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Festivaloslovil široké spektrum dětí a jejich 

rodičů.  

 

O Festivale informovala ČT – Dětský kanál – Zprávičky 

                                            ČRo – Rádiožurnál – Stretnutie  

                                            Listy – národnostní časopis. 

                                            Webové a FB stránky BONA FIDE z.s.       

                                                                                           

                                                    http://www.bonafideos.cz/   

 

http://www.bonafideos.cz/
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Čítajme, počúvajme a učme sa –  
 vzdělávací a výchovný projekt podpořený MŠMT 

 

V bývalém Československu, byla slovenština druhým mateřským jazykem i českých dětí. Většina obyvatel střední a starší 

generace dodnes nemá problémy s aktivní znalostí slovenštiny, avšak jinak je na tom nejmladší generace, narozená po 

rozdělení Československa. Ta chápe slovenštinu jako cizí jazyk. Propagace a šíření slovenštiny jako jazyka mezi nejmladší 

generací je proto důležitá. Děti ze smíšených rodin, nebo z rodin slovenské národnostní menšiny, nemají možnost pravidelné 

výuky slovenštiny. Projekt Čítajme, počúvajme a učme sa! přinesl školákům možnost rozvíjet si vědomosti hravě, formou 

interaktivních workshopů, hlasitého čtení a poslechu slovenských reálií při prezentaci knih. Výstupem projektu byla výstava  

„Hravé obrázky“ v Muzeu hl. m. Prahy,  „Čaro ilustrací“ v Sl v Praze a výstavy ilustrací  prezentovaných knih v Městské 

knihovně v Praze.  Dalším výstupem byla CD nahrávka 

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 interaktivním 

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, Toni Revajové, Jána Uličianskeho a Petry Nagyové Džerengové. 
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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  
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3. Vytvoření  a prezentace CD : M.R.Štefánik „Večnosť v sekundách“.  

 

 

 

Celého projektu se účastní přímo na akcích asi 1000  až 1500 dětí, s nepřímým dosahem zprostředkovaně, ve 

spojení s knihami, ilustracemi i audioknihou dalších asi 2000 dětí. Školáci se seznámili s oceněnými knihami a jejich tvůrci,  

porovnávali blízkost i rozdílnost slovenštiny a češtiny   ocitli se ve světě přírody a zvířat , poznali že v pohádkách vždy vítězí 

dobro  a  přenesli se do dětství svých rodičů i prarodičů, které prožívali ve společném státě, v Československu v první polovině 

minulého století Celý projekt vyústíil výstavou ilustrací v Muzeu hl. města Prahy a prezentací  CD  M.R.Štefánik. 

 

                                         Děti a mládež   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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PŘEHLED  REALIZOVANÝCH  PROJEKTU  BONA FIDE z.s.  ZA ROK 2019 

 

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 , MKČR a ÚSŽZ  

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

Večnosť v sekundách                  - CD o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi – podpořil ÚVČR, MHMP a ÚSŽZ   

 

BONA FIDE V ROCE  2019  PODPOŘILI  

 

Ministerství kultury ČR 

Slovenská mozaika – 90 000,- Kč 

Festival tvorby pro děti Praha – 60 000,- Kč 

Festival tvorby pro děti Zvolen a Piešťany  – 120 000,- Kč 

ROZPRÁVKY  - 180 000,- Kč 

 

MŠMT ČR – Čítajme, počúvajme a učme sa!  - 350 000,-  Kč 

 

Magistrát hl. m. Prahy 

Festival tvorby pro děti Praha – 160 000,- Kč 

Večnosť v sekundách – CD M. R. Štefánik – 70 000,- Kč 

 

Úřad vlády ČR – Rada vlády pre národnostní menšiny 

Slovenská mozaika – 328 208 ,- Kč 

Večnosť v sekundách – CD M. R. Štefánik – 70 000,- Kč 

 

ÚSŽZ podpořil projekty ve výši 8 200 Eur,-  Ivana Chýlková darovala o.s. dar ve výši 100 000,- Kč. 

Podrobný rozpis hospodaření je přiložen k VS ve Výkaze hospodaření za r. 2019 -BONA FIdE z.s. 

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 10.1.2020 v 16:00 hod v sídle  BONA FIDE z.s. Vých. nám. 9, Praha 4.ň 

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

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

Limbora, DOMUS ČR, Spoločnosť M.R. Štefánika, Detvan,SI, DNM, MK a MHMP.  

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

Všem organizacím i jednotlivcům, kteří nám v roce 2019 pomohli, srdečně děkujeme. 

Revizní komise provedla dne 10.1. 2010 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. 

10. 8. 2019  se konalo 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, Čítajme ,počúvajme a učme 

sa! a Festival českej a slovenskej tvorby pre deti a CCD o M.R. Štefánikovi.  

3 Potvrdil nadále ve funkci předsedy Mgr. Richarda Trsťana 

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

5 Konání valné hromady bylo předběžně stanoveno na leden 2020 

6 Před Valnou hromadou v lednu 2020 RK  udělá revizi hospodaření a vyúčtováni grantů 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY V ROCE 2020 

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 20. 1. 2020 odhlasovala, že v případě nepřítomnosti či zaneprázdněnosti zastupuje ve funkci statutárního ,  

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

Na valné hromadě dne 20. 1. 2020 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 20. 1. 2020 se usnesla nadále pokračovat v činnosti a aktivitách BONA FIDE. 

Celkový počet aktivních členů BONA FIDE je k  22. 2. 2020 dvacet pět, je však pořád aktivní a pohyblivý. 

 

 

 

 

                Dne 22. 2. 2020                                                                       MgA. Viera Kučerová,  za BONA FIDE z.s. 

http://www.bonafideos.cz/

