
1 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

   Výroční zpráva BONA FIDE z.s. za rok 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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

Výroční zpráva BONA FIDE z.s. za rok 2017.  
 

                 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  

 

předseda: Mgr. Richard Trsťan  

místopředseda a jednatel: MgA. Viera Kučerová  

 

 

 

 

PŘEHLED ČINNOSTI A TVORBY BONA FIDE ZA ROK 2017 
 

                 BONA FIDE z.s. byl v r 2017 aktivní na více platformách. Kromě kulturních programů, pořadů a 

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

slovenských ilustrátorů Čtyři oříšky pro Prahu a Zimní radovánky a vydali  CD Bruško, bruško, kto v tebe býva? 

  

V roce 2017 byly úspěšně realizovány tyto projekty – podpořené dotačními programy: 

 
 

Slovenská mozaika – rozhlasová relace vysílaná na Rádiu ZET, projekt podpořený  ÚV ČR, MK ČR a 

ÚSŽZ – archivováno na www.bonafideos.cz 

 
Projekt Slovenská mozaika měl 28 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  nedeľu  1. 1. 2017  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                              

Hosťom sviatočnej Slovenskej mozaiky bude spisovateľ a básnik Daniel Hevier. Píše aj texty piesní,    divadelné a rozhlasové hry, libretá 

muzikálov, filmové a televízne scenáre,  prekladá z angličtiny aj z češtiny.    

Slovenská mozaika v  nedeľu  15. 1.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                        

Hosťom Slovenskej mozaiky bude riaditeľka Podpolianskeho múzea v Detve, PaedDr. Renata Babicová, ktorá nám priblíži výstavu Z Detvy 

na more, venovanú životu a osudom prvého slovenského námorného kapitána, ktorým bol Július Juraj Thurzo.    

Slovenská mozaika v  nedeľu  29. 1.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                

Hosťom Slovenskej mozaiky bude predseda Slovenského centra UNIMA pán Ivan Gontko, ktorý nám porozpráva, aká cesta viela k zápisu 

českého a slovenského bábkárstva do svetového  nehmotného kultútneho  dedičsta UNESCO.    

Slovenská mozaika v  nedeľu  12.  2.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                 

Hosťom dnešnej Slovenskej mozaiky bude pani Renata Hermysová, majiteľka keramickej dielne Majolika R. Práca je zároveň aj jej 
koníčkom. Dokáže skĺbiť rodinné a pracovné povinnosti, ponúknuť prácu hendikepovaným ľuďom, zachovávať tradičnú slovenskú kultúru 

a šíriť ju nielen doma, ale aj v zahraničí. V roku 2015 získala titul úspešná živnostníčka.   

Slovenská mozaika v  nedeľu  26.  2.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                

Hosťom dnešnej Slovenskej mozaiky bude jeden z najväčších talentov súčasnej  Streetdancovej scény,  tanečník a pedagóg  Matej Zvara. 

Tancu sa spolu so svojim bratom Michalom začal venovať už v rodnej Banskej Bystrici. V minulosti bol majstrom Slovenska  i Českej 

republiky.  V r. 2004 sa presťahoval do Prahy, kde sa popri štúdiu na  VŠE venoval predovšetkým tancovaniu. Spoločne s bratom Michalom 
založili v roku 2009 Tanečnú školu B-ORIGINAL. V nej nadväzujú na svoje osobné úspechy. Ich tanečné štúdio získalo vlani titul „Taneční 

skupina roku 2016.“  

Slovenská mozaika v  nedeľu  12.  3.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                           

V sobotu a nedeľu 25. a 26. februára 2017 si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročie založenia cirkevného 

zboru. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v Jirchářích (Praha 1) v rámci osláv 500. výročia reformácie. Pri tejto príležitosti sa 

http://www.bonafideos.cz/


3 

 

porozprávame s Mariánom Čopom, zborovým farárom Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe, ktorý bude hosťom 

Slovenskej mozaiky. 

Slovenská mozaika v  nedeľu  26.  3.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                           

Česko-slovenský koprodukčný film Masaryk sa stal najlepším filmom roku 2016.  Snímka získala 12 ocenení Český lev a stala sa tak 

najúspešnejšou v histórii udeľovania. Ceny si odniesli aj manželia Katarína Štrbová – Bieliková, kostýmová výtvarníčka a kameraman 
Martin Štrba.  V Slovenskej mozaike  porozprávajú nielen o práci na tejto snímke, ale aj o svojich životných prioritách a o projektoch,  na 

ktorých práve  pracujú. 

Slovenská mozaika v  nedeľu  9.  4.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                             

Alexandra Hirnera a jeho šiestich kolegov z martinského vydavateľstva Osveta odsúdili za sabotáž a podvracanie republiky  vo 

vykonštruovanom politickom procese v máji 1959. Na príčine bola príprava Príručného encyklopedického slovníka. Hirner ako šéfredaktor 
slovníkového odboru dostal 13 rokov, ostatní od jeden a pol do sedem rokov väzenia. O osobnosti Alexandra Hirnera i o dobe politických 

procesov v bývalom Československu sa budeme rozprávať s hovorcom Ústavu pamäti národa a spisovateľom Petrom Juščákom.  

Slovenská mozaika v  nedeľu  23.  4.  2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                            

Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľ, dramatik, dramaturg a autor rozhlasových a divadelných hier a kníh pre deti, profesor Ján 

Uličiansky.  Vyštudoval dramaturgiu a réžiu bábkového divadla na pražskej DAMU. Pôsobil v Bábkovom divadle v Košiciach, pracoval ako 
dramaturg hier pre deti a mládež v Slovenskom rozhlase, v súčasnosti pracuje ako kreatívny producent v RTVS a pôsobí ako vysokoškolský 

pedagóg na VŠMU v Bratislave.  Minulý roku dostal cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v rozhlasovej tvorbe pre deti. 

Slovenská mozaika v  nedeľu  7. 5. 2017 o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                                                                           

Hosťom Slovenskej mozaiky bude módna návrhárka  Martina Kaňková. Jej snom bolo vybudovať vlastný butik. Vsadila na kreativitu českých 

a slovenských módnych tvorcov, návrhárov, designérov i firiem a jej vysnívaný butik s názvom mARTina sa stal skutočnosťou....   

 Slovenská mozaika v  nedeľu  21. mája 2017 o 9.:00 a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                                      

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Magda Vášáryová, herečka, diplomatka, politička a predsedníčka spolku Živena.  V rozhovore pre rádio 

ZET porozpráva prečo vymenila úspešnú hereckú kariéru za cestu na poli diplomacie a politiky. 

 Slovenská mozaika v  nedeľu  4. júna 2017 o 9.:00 a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                  

S prezidentom Asociácie HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA PhDr. Jánom Svobodom  sa porozprávame o unikátnom združení hotelov 

sídliacich v historických budovách, zámkoch a kaštieľoch Slovenska. Manager hotelu Hviezdoslav Maja Brezinová nás pozve do starobylého 
Kežmarku a Kaštieľ v Mojmírovciach nám predstaví jeho riaditeľ PhDr. Štefan Bugár. HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA predstavujú 

zoskupenie tých najexkluzívnejších ubytovacích zariadení v krajine. Stelesňuje históriu architektúry, tradície a kultúru slovenského národa. 

Cieľom hotelierov je okrem zachovania týchto hodnôt predovšetkým poskytnutie kvalitných služieb .Asociácia HISTORICKÉ HOTELY 
SLOVENSKA je unikátne združenie hotelov sídliacich v historických budovách, zámkoch a kaštieľoch Slovenska.  Asociácia má 16 členov z 

rôznych regiónov Slovensku.               

Slovenská mozaika v  nedeľu  18. júna  2017  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET. 

O pečení domáceho kváskového chleba, ktorý sa  v poslednom čase stal hitom sa porozprávame s hosťom Slovenskej mozaiky, Juliannou 

Fischerovou, absolventkou žurnalistiky na Fakulte sociálnych vied v Prahe.  Návod a recepty tejto mladej bloggerky a propagátorky 

domáceho pečenia kváskového chleba nájdete na jej stránkach www.maskrtnica.cz.  
 

Slovenská mozaika v  nedeľu  2. júla  2017  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET 

Hosťom Slovenskej mozaiky bude filozofka a spisovateľka Doc. PhDr. Eteta Farkašová, PhD. Do slovenskej literatúry vstúpila koncom 70. 

rokov a odvtedy je v nej trvalo prítomná svojou prózou, esejami a v poslednom období aj básnickými textami.    
 

Slovenská mozaika v  nedeľu  16. júla  2017  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET 

Hosťom Slovenskej mozaiky bude JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka  Krajskej organizácie cestovného ruchu -  Košice regon  
turizmus.   V rozhovore sa dozvieme,  čím je tento región na východe Slovenska  atraktívny a  zaujímavý, nielen pre domácich ale aj pre 

zahraničných turistov.    

 

Slovenská mozaika v  nedeľu  30. júla  2017  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET 

Hosťom Slovenskej mozaiky bude  protagonista extrémneho lyžovania  a športového skialpinizmu na Slovensku , horolezec a horský vodca 

Pavel Rajtár. Absolvoval viac ako tisíc výstupov na Gerlach; ako vodca sprevádza klientov v Tatrách aj v rôznych iných častiach sveta, bol 

členom expedícií na Kaukaz, Hindúkuš, Pamír aj do Himalájí. Je pionierom extrémneho lyžovania a skialpinizmu na Slovensku. 
 

Slovenská mozaika v  nedeľu  13. augusta  2017  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                

Zavedieme vás do Chrámu Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v obci Ruská Bystrá  neďaleko Ukrajinskej hranice. Chrám bol v 

roku 1968 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky  Od 7. júla 2008 je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO spolu s ďalšími 7 kostolmi v kategórii Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Drevený kostolík slúži 

veriacim už takmer tri storočia a privíta nás v ňom administrátor farnosti Jozef Kornecki. Maliarka Pavla Zoľáková porozpráva tom, ako 

píše ikony. 

Slovenská mozaika v  nedeľu  27. augusta  2017  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                       

Tento diel bude  venovaný SNP, ktoré bolo vyhlásené 29. augusta 1944 ako ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Sprievodcom nám 

bude riaditeľ múzea SNP v Banskej  Bystrici , historik Dr. Stanislav Mičev. 

Slovenská mozaika v  nedeľu  10. septembra 2017  o 9:00  a 15:00 na Rádiu ZET.                                                                                               

V dnešnej relácii vás zavedieme do vinohradníckej oblasti Tokaj. Sprievodkyňou nám bude inžinierka Mária Maciková, držiteľka titulu 

Slovenka roku 2017 v kategórií biznis a manažment. Založila a aj dnes prevádzkuje s manželom Jaroslavom a deťmi rodinnú vinársku firmu 

TOKAJ MACIK WINERY. Z východoslovenskej obce Malá Tŕňa prerazilo ich tokajské víno do sedemnástich michelinských reštaurácií. 
Vyvážajú ho do celej Európy, USA, Číny i Japonska. Prezident Andrej Kiska v januári 2017 udelil Márii Macikovej štátne vyznamenanie 

Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva 

a vinárstva                                                                                                                                                             

http://www.maskrtnica.cz/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_Bystr%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m
https://sk.wikipedia.org/wiki/1968
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka_Slovenskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/7._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/2008
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo_UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dreven%C3%A9_chr%C3%A1my_v_slovenskej_%C4%8Dasti_Karpatsk%C3%A9ho_obl%C3%BAka
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Slovenská mozaika v  nedeľu  24. 9. 2017 o 9:00 a 15:00 na Rádiu ZET 

Skalický trdelník je sladký kysnutý pekárenský výrobok. Ako prvému pokrmu z prihlásených slovenských tradičných výrobkov sa mu podarilo 
získať ochranné zemepisné označenie registrované Európskou komisiou v rámci celej Európskej únie. Označenie „Skalický trdelník“ môžu 

používať len výrobky z okresov Skalica a Senica na území ohraničenom riekami Morava, Teplica a Myjava a hranicou s ČR. Skalický 

trdelník i mesto Skalicu nám predstaví hosť Slovenskej mozaiky Ing. Ľudovít Bránecký, predseda o.z. Skalický trdelník. 
 

Slovenská mozaika v  nedeľu  8. 10. 2017 o 9:00 a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                             

S historikom prof. Jánom Rychlíkom, literárnym vedcom profesorom Tiborom  Žilkom a spisovateľom Ľubošom Juríkom sa porozprávame 

o knihe A. Dubček  - Rok dlhší ako storoči 

Slovenská mozaika v  nedeľu  22. 10. 2017 o 9:00 a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                            

Hosťom Slovenskej mozaiky bude  PhDr. Milan Kolcun., ktorý  nás bude sprevádzať Európskym mestom kultúry 2013 a druhým najväčším 

mestom na Slovensku,   Košicami.  

Slovenská mozaika v  nedeľu   5.  11. 2017 o 9:00 a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                           
Hosťom Slovenskej mozaiky bude Doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka., prorektor pre vedeckovýskumnú činnost Technickej univerzity vo Zvolene. 

S kterým sa  porozprávame o výročí TU vo Zvolene , o význame lesníctva na Slovensku a v svete i vedeckej činnosti TU vo Zvolene 

Slovenská mozaika v  nedeľu   19.  11. 2017 o 9:00 a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                             

Hosťom Slovenskej mozaiky bude spisovateľka Petra Nagyová Džerengová, ktorá nám predstaví svoje knihe pre deti i dospelých ake aj 

nakladateěstvo Verbárium, ktorého je spolumajiteěkou. 

 

Slovenská mozaika v  nedeľu   3.  12. 2017 o 9:00 a 15:00 na Rádiu ZET                                                                                                                                  

Hosťom Slovenskej mozaiky bude  výtvarník, ilustrátor a galerista Miloš Kopták. 

Slovenská mozaika v  nedeľu  17. 12. 2017 od 9:00 a 15:00  na Rádiu ZET                                                                                                             

V Slovenskej mozaike si pripomenieme čaro a tradície Vianoc na Slovensku, porozprávame sa o vianočných zvykoch a vypočujem si príbeh 

Vianočný blázon.  

Slovenská mozaika v  nedeľu   31.  12. 2017 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.  

 
 

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

 
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.  

 

25. 1. 2017   Galerie SI Praha 1 v 10:00 hod. Přítomných bylo 60 dětí 

 7. 2. 2017    Galerie SI Praha 1 v 10:00 hod. Přítomných bylo 65 dětí 

21. 3. 2017   Městská knihovna Nymburk  v 9:00 hod. Přítomných bylo 121 dětí 

21. 3. 2017   Městská knihovna Nymburk  v 10:30 hod. Přítomných bylo 132 dětí 

26.4. 2017    MŠ Sokolovská 18. Praha 8 v 9:30 hod. Přítomných bylo 71 dětí 

 2. 5. 2017    Městská knihovna Čelákovice v 9:30 hod. Přítomných bylo 52 dětí 

16. 5. 2017  MŠ Jihozápadní IV, Praha 4  v 9:30 hod. Přítomných bylo 120 dětí 

 1. 7. 2017   Budyně nad Ohří, Modrá čajovna ve 14:00 hod. Přítomných bylo 58 dětí 

 2. 7. 2017   Písty, Atelier Abrakadabra v 10:00 hod. Přítomných bylo 46 dětí 

19. 7. 2017  Vrané nad Vltavou Ke statku 561 14:00 hod. Přítomných bylo 90 dětí 

21.11.2017 Muzeum hl. m. Prahy v 10:00 hod. Přítomných bylo 150 dětí 

14.12.2017 Stará škola Vrané nad Vltavou v 10:00 hod. /Mikulášska besídka / 85 

 

Prostory poskytly slovenské komunity bezplatně. Projektu se účastnilo asi 1050 dětí a rodičů 

 

 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_komisia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_%C3%BAnia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skalica_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Senica_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_(rieka)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Teplica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myjava_(rieka)
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 Ukážky fotografií z divadielok v r. 2017           
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Festival české a slovenské tvorby pro děti s podporou MKČR a MHMP 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Festival české a slovenské tvorby pro děti v Praze 

přinesl bohatý program 

(9. 10. – 9. 11. 2017) 

 

Spolek BONA FIDE s Mestskou knižnicou mesta Piešťany, Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene a o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA 

DEŤOM připravili další ročník Festivalu české a slovenské tvorby pro děti.  Třetí ročník festivalu probíhá v roce 2017 paralelně ve Zvolenu, 

v Piešťanech a v Praze v období 9. 10. - 10. 11. 2017. Festival představí českou i slovenskou literaturu pro děti, přináší workshopy s výtvarníky, 
loutková divadla a výstavy ilustrací, poukazuje na příbuznost a vzájemnou propojenost Čechů a Slováků. Nejmladší generaci připomene 

blízkost obou jazyků i národů, které spojuje společná historie, kultura i tradice. Projekt představí na Slovensku českou tvorbu pro děti a do 

České republiky přináší tvorbu autorů a ilustrátorů a divadelníků ze Slovenska.  Vzhledem k tomu, že loňský ročník byl velmi úspěšný, 
organizujeme festival i v tomto roce. Nad Festivalem české a slovenské tvorby pro děti převzal záštitu ministr kultury ČR Daniel Herman, 

ministr kultury SR Marek Maďarič i velvyslanec SR v ČR J.E. Peter Weiss.  

V Praze bude festival probíhat v Muzeu hlavního města Prahy, v Městské knihovně v Prahe - pobočka Dejvice, v Domě národnostních menšin, 

ve Slovenském institutu v Prahe, v ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. 6. a ZŠ Jižní IV.  

A jaký program připravili organizátoři v tomto roce? 

Slovenský institut v Prahe přivítá 6. listopadu 2017 výstavu ilustrací čtyř významných slovenských ilustrátorů. Návštěvníci tak budou moci 
obdivovat ilustrace Martiny Matlovičové z knih Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem, Žirafí máma a jiné příšery, Gorila a 

já, Chlapec s očami ako hviezdy, Vránova neobyčejná dobrodružství či Kocourek, který měl rád déšť. Výběr z děl Vladimíra Krále představují 
ilustrace ke knihám Kozliatka, Ako šlo vajce na vandrovku / O troch prasiatkach, Analfabeta Negramotná, Vianočné mystérium a Jako by tu 

tisíc dětí bylo. Ľuboslav Paľo se návštěvníkům Slovenského institutu představí ilustracemi z knih Kde bolo, tam bolo a Kamzikův velký skok. 

Miloš Kopták vystaví ilustrace  z knih Kocúr na kolieskových korčuliach a Malá princezná autora Jána Uličianskeho. Výstava bude oficiálně 
zahájená vernisáží s názvem Štyri oriešky pre Prahu dne 6. listopadu v 17.30 h, kterou otevře ředitel Sl v Prahe Vladimír Valovič. Výstavu 

budou provázet 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 uskuteční 8. listopadu v 10.00 h v prostorách Slovenského institutu v Praze 
program Slovensko číta českým deťom, ve kterém velvyslanec SR v ČR Peter Weiss, spisovatelé P. Nagyová-Džerengová a R. Brat, ilustátorka 

M. Matlovičová a herci B. Krajč-Zamišková a R. Trsťan přečtou ukázky ze svých oblíbených knih českým dětem.  Tento program finančně 

podpořil aj Fond na podporu umenia. 
 

Autorka Miriam Pešková a tvůrci projektu odprezentují 9. listopadu v 10.00 h ve Slovenském institutu v Praze dvojjazyčné CD 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. Vtipné básničky v podaní hereček Jany Strykové a Magdalény Zimové  pobaví a můžou umocnit 

příjemné očekávání zázraku příchodu nového človíčka na svět. CD je určené 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 7. listopadu 2017 výstava s názvem Zimní radovánky. Obsahuje ilustrace 
slovenské ilustrátorky Márie Nerádové z knihy autorky Karoliny Medkové Vánoce z celého světa. Výstava bude otevřená vernisáží 7. listopadu 

v 18.00 h velvyslancem SR v ČR J.E. Petrem Weissem. Součástí výstavy budou doprovodní programy jako beseda s autorkou knihy Karolinou 

Medkovou, výtvarné workshopy, divadelní představení, zajímavé přednášky a jiné aktivity / viz. doprovodní akce v Muzeu hl. m. Prahy/. 
Návštěvníci Domu národnostních menšin se mohou těšit 9. listopadu v 17.00 h a 10. listopadu v 10.00 h na tradiční loutkové divadlo, které 

vrací do současnosti tradice lidových loutkářů a komediantů, v podaní herců divadla Tyjátr. Ve španělském příběhu s názvem Don Šajn oživí 

loutky herci Ivan Gontko a Ivana Gontková. Po představení 9. listopadu v 18.00 h bude následovat beseda o tradicích a významu českého a 
slovenského loutkářství, zapsaného do kulturního nehmotného dědictví UNESCO za účasti významných osobností českého a slovenského 

loutkářství.   

 
Třetí ročník Festivalu české a slovenské tvorby přináší dětem, ale i příznivcům dětské literatury zajímavé a programy, které přinášejí 

slovenskou kulturu českým dětem a naopak. Program je bohatý a stačí si vybrat. 
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Čítajme, počúvajme a učme sa –  vzdělávací a výchovný projekt podpořený MŠMT a ÚSŽZ 

 

               Projektu se účastnilo přímo na akcích asi 800 dětí, s nepřímým dosahem zprostředkovaně, ve spojení s knihami, 

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

blízkost i rozdílnost slovenštiny a češtiny „Klára a bubáci, “, ocitli se ve světě přírody a zvířat „Kamzíkův velký skok“, 

poznali, že v pohádkách vždy vítězí dobro „Analfabeta negramotná“ a přenesli se do dětství svých rodičů i prarodičů, které 

prožívaly ve společném státě, v Československu ve druhé polovině minulého století „Slovensko číta českým deťom“. Celý 

projekt vyústil výstavou slovenských   ilustrátorů v česko – slovenských knihách „Štyri oriešky pre Prahu“a „Zimní 

radovánky“ v Muzeu hl. města Prahy a křtem CD „Bruško, bruško kto v tebe býva?.“  

             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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BONA FIDE V ROCE 2017  PODPOŘILI: 

Ministerstvo kultury ČR…………………………………………………………310 000,-  Kč 

Magistrát hl. m. Praha……………………………………………………………110 000,-  Kč 

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

ÚSŽZ………………………………………………………........................…… .119 250,-  Kč 

Vlastní zdroje a služby………………………………………………… ………. 263 115,-  Kč 

Úrad vlády ČR……………………………………………………………………251 600,- Kč 

Dary……………………………………………………………………………... 310 000,-  Kč 

Celkově…………………………………………………………………………1 713 965,- Kč 

             
 

 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: 

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 

GHMP – Galerie hl. m. Prahy – ředitelka  Mgr. M. Juříková 

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 2017 pomohli, srdečně děkujeme. 
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Doklady o vyúčtování státních dotací jsou k nahlédnutí v sídle BONA FIDE, Východní nám.9, Praha 4 

Revizní komise provedla dne 8.1. 2018 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. 

   
10.7. 2017 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, Čítajme, 

počúvajme a učme sa, Festival české a slovenské tvorby pro děti a připraví výstavu svých členů 

ve spolupráci s GHMP Tajemný svět loutek.  

3 Sídlo BONA FIDE – 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 2018 

6 Před Valnou hromadou v lednu 2017 RK udělá revizi hospodaření a vyúčtováni grantů za rok 

2017 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY V ROCE 2017 

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. 2018 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. 2018 podala zprávu o hospodaření Ing. Veronika d´ Almeida – ekonomka a účetní.  

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

Valná hromada 12. 1. 2018 se usnesla nadále pokračovat v činnosti a aktivitách BONA FIDE. 

 
Členové:                                                                                         

Mgr. Richard Trsťan                                                                         Aneta Vejvodová   

MgA. Miroslav Duša                                                                        MgA. Jaroslav Milfait 

MgA. Viera Kučerová                                                                        

Mgr. Miriam Pešková 

Mgr. Alexandra Švolíková  

Mgr. Ján Sebechlebský 

Mgr. Martin Matejka  

Barbora Zdechovanová 

David Kučera 

MgA. Renata Kubišová 

Veronika d´Almeida 

Mgr. Vasil Stanko 

Mgr, Miro Švolík 

Mgr. Kamil Varga 

Doc. Mgr. K. Vostárek 

Ing.Karla Vodičková 

Mgr, art. M. Pajánková 

Doc. MgA. K. Vostárek 

Iva Dražská 

Doc. Daniela Šrajerová                                     

                Celkový počet aktivních členů BONA FIDE je k  16.1.2017 dvacet tři. 

 

 

 

                Dne 16.1.2018                                                                       MgA. Viera Kučerová,  za BONA FIDE 

                                                                               

 

 


