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Výroční zpráva BONA FIDE za rok 2015.
BONA FIDE je nezisková organizace podporující umění, vzdělávání, mezikulturní výměnu a kulturně
zaměřené minoritní projekty, včetně národnostních.
BONA FIDE bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 8.3.2001 pod jednacím číslem VS/l-1/46365/0l2 a bylo mu přiděleno IČ 265 24 741
předseda: Mgr. Richard Trsťan
místopředseda a jednatel: MgA. Viera Kučerová
předseda revizní komise: Mgr. Markéta Mráziková
PŘEHLED ČINNOSTI A TVORBY BONA FIDE ZA ROK 2015
Občanské sdružení BONA FIDE bylo v r 2015 aktivní na vícero platformách. Kromě kulturních
programů, pořadů a rozhlasové relace Slovenská mozaika na Rádiu ZET, pohádek pro děti a loutkových
představení, zorganizovalo výstavu svému členovi fotografovi T. Stanovi v Číně a spolupracovalo na výstavě
prof. M. Havránkové v Domě U Kamenného Zvonu, uvedlo cyklus literárních pořadů Stretnutie so Slovenčinou
a zorganizovalo mezinárodní Festival české a slovenské tvorby pro děti.
V roce 2015 byly úspěšně realizovány tyto projekty – podpořené dotačními programy:
Slovenská mozaika – rozhlasová relace vysílaná na Rádiu ZET - projekt podpořený MK ČR, ÚV ČR a ÚSŽZ –
archivováno na http://bonafideos.cz/slovenska-mozaika
Rozprávky – projekt loutkových pohádek a workshopů pro nejmenší děti po městech v ČR - s podporou MKČR
http://bonafideos.cz/rozpravky/divadlo
Rozprávky jsou pohádky – Festival tvorby pro děti v Měsíci české a slovenské kulturní vzájemnostis podporou MKČR a MHMP
http://bonafideos.cz/festival
Stretnutie so Slovenčinou – cyklus literárních pořadů o slovenské literatuře podpořený MHMP a ÚSŽZ

Č&Č kulturní fúze Tono Stano – výstava člena BONA FIDE v Pekingu – výstava podpořena MKČR
MILOTA – výstava prof. M. Havránkové v GHMP v Domě u Kamenného zvonu podpořena ÚSŽZ
BONA FIDE V ROCE 2015 PODPOŘILI:
Ministerství kultury ČR
Úřad Vlády ČR
Magistrát hl. m. Praha
ÚSŽZ
Vlastní zdroje a služby
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:
KSK – Klub slovenské kultury, Limbora - slovenský folklorní soubor, SI v Praze – Slovenský institut
DNM – Dům národnostních menšin, GHMP – Galerie hl. m. Prahy, MHMP- Muzeum Hl. M. Prahy a
Městská knihovna Praha
O vizuální identitu BONA FIDE se postaral výtvarník a grafik Tomáš Padevět , který vytvořil logo i vizitky.
Všem organizacím i jednotlivcům, kteří nám v roce 2015 pomohli, srdečně děkujeme.
Doklady o vyúčtování státních dotací jsou k nahlédnutí v sídle BONA FIDE, Vých. nám.9, Praha 4
Revizní komise složená z členů o.s. BONA FIDE : Mgr. Martin Matejka, Mgr. Renata Kubišová a Mgr. Markéta
Mráziková provedla dne 6.1. 2016 revizi čerpání státní dotace v rámci dotačních programů a potvrzuje, že údaje
uvedené následovně se shodují s údaji zapsanými v účetních dokladech BONAFIDE, uložených v sídle
BONAFIDE – Východní nám. 9, Praha 4 a jsou k dispozici k nahlédnutí
10. 6. 2015 zasedal výkonní výbor BONAFIDE, který projednal:
1
Telefony:- paušální čerpáni / hrazení z dotačních programů pro potřeby řešení jednotlivých
grantů max. 1500 Kč měsíčně
2
Schválil podporu rozpracovaných projektů: Slovenská mozaika, Rozprávky, Stretnutie so
slovenčinou, Festival české a slovenské tvorby pro děti a připraví výstavu svých členů ve
spolupráci s GHMP Tajemný svět loutek.
3
Sídlo BONAFIDE – je na adrese: Východní mám. 9, 14100 Praha 4
4
Potvrdil nadále ve funkci předsedy Mgr. Richarda Trsťana
5
Konání valné hromady bylo předběžně stanoveno na leden 2016
6
Před Valnou hromadou v lednu 2016 RK udělá revizi hospodaření za rok 2015
STATUTÁRNÍ ORGÁNY V ROCE 2015
předseda: Mgr. Richard Trsťan
místopředseda a jednatel: MgA. Viera Kučerová
Zprávu o dosavadní činnosti a aktivitách BONA FIDE přednesl předseda Mgr. Richrd Trsťan.
Valná hromada 16 1. 2016 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 16. 1. 2016 podala zprávu o hospodaření Ing. Veronika d´ Almeida – účetní. Zprávy o
vedení účtu a daňová přiznání jsou archivované v sídle BONA FIDE a jsou k dispozici k nahlédnutí.
Valná hromada 16. 1. 2016 se usnesla nadále pokračovat v činnosti a aktivitách BONA FIDE.
Celkový počet aktivních členů BONA FIDE je k 10.1.2016 je dvacet

Dne 16.1.2016

zapsala:

MgA. Viera Kučerová, za BONA FIDE

