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

Výroční zpráva BONA FIDE z.s. za rok 2020.  
 
                 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  - Obchodní 

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 2020 
 
                 BONA FIDE z.s. byl v r 2020 aktivní na více platformách. Kromě kulturních programů, pořadů a rozhlasové 

relace Slovenská mozaika na Rádiu Z, pohádek pro děti a loutkových představení Rozprávky jsou pohádky, 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 v MK 

v Praze -  Slovenskí ilustrátori a Bruško, bruško….V Slovenskom inštitúte výstavu  Kouzlo ilustrací , vydali jsme CD 

HOVORNÍČEK s básničkami a písničkami  pro nejmenší děti  a spolupodíleli jsme se na realizaci Festivalu české a 

slovenské tvorby pro děti v Piešťanch a ve Zvolenu.  

  

V roce 2020 byly úspěšně realizovány tyto projekty – podpořené dotačními programy: 
 

Slovenská mozaika – rozhlasová relace vysílaná na Rádiu Z,  projekt podpořený  Ministerstvem kultury  ČR 

ÚV 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 vysílal 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 odvysílany tyto relace, kterých anonce uvádíme:  
 

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 

http://bonafideos.cz/slovenska-mozaika
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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Slovenská mozaika  19. 01.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET                                                                                                        

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová, ktorá sa stala Primátorkou roka 2019. Titul jej priniesla 
súťaž o naj mesto, obec a primátora, ktorú organizuje celoslovenský informačný portál Slovakregion. O výsledkoch súťaže informovala 

agentúra TASR.  Reláciu si môžete vypočuť aj z archíve: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-19-01-2020-s-lenkou-

balkovi%C4%8Dovou-0       

Slovenská mozaika 02. 02.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET                                                                                                             

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude  ing. Klára Badinková, zahraničná zástupkyňa cestovného ruchu Slovenska v Českej republike. 

Porozpráva nám o lákavých možnostiach zimného lyžovania na Slovensku a predstaví zaujímavosti v oblasti turizmu, ktoré v posledných 
rokoch na Slovensku pribudli. Reláciu si môžete vypočuť aj z archívu:     http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-

kl%C3%A1rou-badikovou       

Slovenská mozaika 23. 02.  2020 o 9:05,  12:15 a 17:15 na Rádiu ZET                                                                                                             

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude  divadelný a rozhlasový režisér Vlado Rusko. Porozpráva nám o svojich cestách z rodného Slovenska do 

Prahy, ktoré podnikol najprv ako študent DAMU, neskôr už pracovne ako  režisér. Dnes žije Vlado Rusko v Prahe,  je renomovaným 
rozhlasovým režisérom a realizuje sa vo viacerých umeleckých oblastiach. V rozhovore zaspomína aj na svojho otca,  režiséra Vladmíra 

Ruska, ktorý celý život pôsobil v Slovenskom rozhlase. Reláciu si môžete vypočuť z archívu: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-

mozaika-s-re%C5%BEis%C3%A9rom-vladom-ruskom-0 

Slovenská mozaika 21. 3. o 7:15 a 22.  o 03.o 8:15  2020 na Rádiu ZET                                                                                                                        

Hosťom Slovenskej mozaiky bude MUDr. Martin Lukáč, MD, PhD, MPH, vedúci komunikácie pre Európu v Castleman Disease 
Collaborative Network. Po štúdiu medicíny na LF UK v Bratislave sa rozhodol rozšíriť svoje poznatky na univerzite v Londýne a to mu 

otvorilo cestu k medzinárodným výskumným projektom, akým je aj celosvetový register Castlemanovej choroby - ACCELERATE. 

Zaujímavosťou je že na liečbu Castlemanovej choroby je schválený liek tocilizumab, ktorý sa v súčasnosti testuje aj na liečbu pacientov s 
COVID-19. S Martinom Lukáčom sa v Slovenskej mozaike budeme rozprávať aktuálne o koronavíruse COVID-19. Reláciu si môžete vypočuť 

z archívu: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-21-22-03-2020-na-r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika  4 a 5. 04.  2020 na Rádiu ZET                                                                                                                                                

Divadlo žije a dýcha, keď sa zdvihne opona a nastane súznenie medzi divákom a hercom. Tento rok sa už od 10 marca v ČR ani jedno 

divadlo neotvorilo a nezdvihlo oponu. COVID 19 to nedovolil. V dnešnej Slovenskej mozaike sa o súčasnej  situácii budeme rozprávať 

v momentálne zatvorenom divadle Palace v Prahe s riaditeľom Milanom Školníkom a hercom a tlačovým  hovorcom divadla,  Richardom 
Trsťanom. Kvalita nahrávky zodpovedá rúškom na našich ústach. Bez nich to teraz nie je možné.  Reláciu si môžete vypočuť aj z archívu: 

http://bonafideos.cz/content/divadlo-covid-19-v-sm-4-5-04-2020-na-r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika 11, 12 a 13 apríla 2020 na Rádiu ZET                                                                                                                                               

SM bude tento krát patriť Veľkonočným sviatkom.   Etnografka  PhDr. Helena Nosková CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  nám 

priblíži význam Veľkonočných   sviatkov  a  zvyky, ktoré sa k nim viažu .  V dnešnej dobe prežívame  väčšinou Veľkonočné sviatky   bez 
zvykov a tradícií. Momentálne však  sú vďaka pandémii  koronavíru COVAD 19 výnimočné aj vo svojej izolácii bez veľkonočných obradov. 

Reláciu si môžete vypočuť aj z archívu: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-10-apr%C3%ADla-715-12-apr%C3%ADla-

730-na-r%C3%A1diu-zet 

Slovenská mozaika 25 a 26 apríla 2020 od 7:00 do 8:0 hod. na Rádiu ZET                                                                                                  

Hosťom dnešnej  Slovenskej mozaiky  je dokumentaristka,  režisérka, novinárka a rómska aktivistka Denisa Havrľová, V európskych štátoch 

žije od 7 do 14 miliónov Rómov. Ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente. Snahou rómskych aktivistov je 
zvýšiť povedomie o ich kultúre, ochrana a podpora ľudských práv, prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým Rómovia v 

Európe čelia.  Reláciu si môžete vypočuť aj z archívu: http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-denisou-

havr%C4%BEovou-0     

Slovenská mozaika  8, 9 a 10. mája 2020 od 7:00 do 8:0 hod. na Rádiu ZET                                                                                                           

Hosťom dnešnej  Slovenskej mozaiky  je MUDr. Mira Babiaková, vedúca lekárka psychiatrickej ambulancie Hélio – centrum pro duševní 
zdraví v Prahe . Po skončení LF UK v Bratislave nastúpila do Psychiatrickej liečebni Bohnice v Prahe. Porozpráva nám o nielen o svojej 

práci psychoterapeuta a lektora,  ale aj o tom,  ako zvládať  súčasnú dobu, v ktorej zažívame nové životné situácie. Reláciu si môžete vypočuť 

aj z archívu: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-mudr-m-babiakovou-8-9-10-m%C3%A1ja-2020-0 

Slovenská mozaika  23. a 24. mája 2020 od 7:00 do 8:0 hod. na Rádiu ZET 

Divadlo je zrkadlom doby, reflektuje aktuálne spoločenské dianie, podáva o ňom svedectvo. Má nezastupiteľné miesto v živote jedinca aj 
spoločnosti. Tento rok je z pohľadu divadelnej histórie na Slovensku výnimočný. 1. marca 2020 uplynulo 100 rokov od založenia SND 

v Bratislave. Poďme si pripomenúť jeho vznik, históriu i súčasnosť. V roku 1920 začína v budove Mestského divadla  v Bratislave pôsobiť 

profesionálne Slovenské národné divadlo, ktoré má popri činohre aj operný súbor. Činnosť začína 1. marca 1920 premiérou Smetanovej   

Hubičky  Prvý umelecký kolektív Činohry SND vytvorili členovia Východočeského divadla. Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj v 

Bratislave zväčša po česky (prvou premiérou Činohry SND bola Mariša bratov Mrštíkovcov v marci 1920; po slovensky uviedol súbor 

jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a V službe v máji 1920). V roku 1921 nastúpili do Činohry SND prví slovenskí herci 
(Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, neskôr Hana Meličková) a po príchode prvého slovenského profesionálneho 

režiséra Jána Borodáča (1924) sa ďalej zvyšoval počet slovenských premiér.Reláciu si môžete vypočuť v archíve na: 
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-23-24-m%C3%A1ja-2020-o-snd-0 

Slovenská mozaika  6. a 7. júna 2020 od 7:00 do 8:0 hod. na Rádiu ZET                                                                                                                

Hosťom Slovenskej mozaiky  bude prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc, historik a univerzitný profesor. V rozhovore nám prezradí čomu sa venoval 
v období pandémie, ako prebiehala výuka a aké bude znovuotvorenie univerzít a ako sa odrazia  súčasné vládne opatrenia v rámci česko-

slovenských vzťahov.Reláciu si môžete vypočuť aj z archívu: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-prof-phdr-j-

rychl%C3%ADkomdrsc 

Slovenská mozaika  20. a 21. júna 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET                                                                                                          

Hosťom Slovenskej mozaiky  je výtvarníčka, ilustrátorka, výtvarná a technická redaktorka vo vydavateľstve ARGO Alexandra Švolíková. 
Porozpráva nám nielen o svojej ceste na výtvarnú umeleckú školu do Prahy, ale aj o svojom vzťahu ku knihám, o tom ako ju v živote 

ovplyvnila hudba, ako sa žije v umeleckej rodine a  čím je pre ňu koronavírus inšpiratívny. Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-sv%C3%BDtvarn%C3%AD%C4%8Dkou-alexandrou-

%C5%A1vol%C3%ADkovou-0 

https://www.teraz.sk/magazin/najkrajsim-mestom-roka-2019-je-trnava/429200-clanok.html
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-19-01-2020-s-lenkou-balkovi%C4%8Dovou-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-19-01-2020-s-lenkou-balkovi%C4%8Dovou-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-kl%C3%A1rou-badikovou
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-kl%C3%A1rou-badikovou
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-re%C5%BEis%C3%A9rom-vladom-ruskom-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-re%C5%BEis%C3%A9rom-vladom-ruskom-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-21-22-03-2020-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/divadlo-covid-19-v-sm-4-5-04-2020-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-10-apr%C3%ADla-715-12-apr%C3%ADla-730-na-r%C3%A1diu-zet
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-10-apr%C3%ADla-715-12-apr%C3%ADla-730-na-r%C3%A1diu-zet
http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-denisou-havr%C4%BEovou-0
http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-denisou-havr%C4%BEovou-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-mudr-m-babiakovou-8-9-10-m%C3%A1ja-2020-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-23-24-m%C3%A1ja-2020-o-snd-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-prof-phdr-j-rychl%C3%ADkomdrsc
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-prof-phdr-j-rychl%C3%ADkomdrsc
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-sv%C3%BDtvarn%C3%AD%C4%8Dkou-alexandrou-%C5%A1vol%C3%ADkovou-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-sv%C3%BDtvarn%C3%AD%C4%8Dkou-alexandrou-%C5%A1vol%C3%ADkovou-0
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Slovenská mozaika  4. a 5. júla 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET                                                                                             

Hosťom Slovenskej mozaiky je novinár, redaktor a zberateľ umenia  Boris Kršňák.  Z jeho súkromnej zbierky slovenského konceptuálneho 
umenia bola vytvorená výstava „ Slovenské u. f. o. a jiné transcendence", ktorú môžete od 26. júna 2020 navštíviť  v Alšovej Jihočeskej 

Galérii v Českých Budejoviciach.  Súčasťou výstavy je aj nová kniha o slovenskom konceptuálnom umení  „UME? NIE!“ , ktorá 

prednedávnom vyšla vo vydavateľstve Petrus. Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-

mozaika-s-borisom-kr%C5%A1%C5%88%C3%A1kom-0 

Slovenská mozaika  18. a 19. júla 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET  -  bude venovaná 140. výročiu narodenia generála  M. R. 

Štefánika. Milan Rastislav Štefánik je nesporne jedna z najvýznamnejších postáv novodobých slovenských dejín. V ankete o najvýznamnejšieho 
Slováka sa ocitol na prvom mieste. Bol prvým Slovákom, ktorý obdivuhodnými diplomatickými krokmi priamo i nepriamo vplýval na európsku 

politiku svojej doby a táto jeho činnosť svojim dosahom ďaleko prerástla rámec česko-slovenských záujmov. Slovák, ktorý sa popri T. G. 

Masarykovi a Edvardovi Benešovi najviac zaslúžil o vznik Československa. Jeho krátky, ale na činy bohatý život sa odohrával takmer na všetkých 
svetových kontinentoch. Bol to život vyplnený štúdiom, publicistickou činnosťou, vedeckou a spoločenskou aktivitou. Vedel sa uplatniť ako 

astronómom, vojak – letec, či bystrý diplomat so zmyslom pre predvídavosť. Hneď po jeho tragickej smrti sa mu stavali pomníky a odhaľovali 
pamätné tabule. Pomenovali sa po ňom ulice a námestia, vojenské útvary a kasárne, inštitúcie, školy, významné stavby. Ani štyridsať rokov 

komunizmu, ktorý sa pokúšal vymazať jeho pamiatku z vedomia národa na tom nič nezmenilo. Po novembri 1989 sa na Slovensku, ale aj v Česku  

Štefánik objavil ako keby tu bol stále prítomný. Je to dôkaz, že tu bol a ostal v povedomí ako symbol slobody v ťažkých časoch totality. V úvode 
prehovorí predseda Spoločnosti generála M.R. Štefánika v Prahe  Dr. Vojtech Čelko,  potom bude nasledovať komponovaná časť o živote 

a význame osobnosti M.R. Štefánika  Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-

140-v%C3%BDro%C4%8Die-narodenia-m-r-%C5%A1tef%C3%A1nika 

Slovenská mozaika  1. a 2. augusta 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET                                                                                                       

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Samuel Zubo, predseda o.z. Srdcom doma. Pochádza z Rimavskej Soboty a v súčasnosti pôsobí v Prahe . 
Od roku 2018 je predsedom združenia Srdcom doma o.z. ktoré presadzuje rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky typy volieb. Pred 

voľbami do NR SR 2020 sa online kampaňou Srdcom doma podarilo zvýšiť volebnú účasť zo zahraničia na takmer trojnásobný počet oproti 

roku 2016. Na hackathone EUvsVirus v apríli 2020, ktorého sa zúčastnilo cez 20 000 účastníkov s 2100 projektami sa jeho projekt Qesadila 
pre online hlasovanie s použitím eID umiestnil na 3. mieste v kategórii “Ochrana občanov a demokracie” (Protection of citizens & 
democracy). http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-so-samuelom-zubom-predsedom-oz-srdcom-doma-0 

Slovenská mozaika 15. a 16. augusta 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET                                                                                                              

Plavba plťou po riekach  tvorila  na Slovensku v dávnej  minulosti významný spôsob dopravy. Dnes predstavuje jednu z najpríťažlivejších 

turistických atrakcií. Vyhľadávaná  je predovšetkým plavba plťou po rieke Dunajec. Aj v období koronavírových opatrení môžete stráviť 
atraktívnu aktívnu dovolenku na plti. Na Dunajec sa opäť vrátili plte a jeho splav na Slovenskej strane je možný za sprísnených podmienok. 

Svoje brány po uvoľnení niektorých opatrení otvorila  Chata Pieniny a národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov v Červenom 

Kláštore. Rudolf Velička zo Združenia pltníkov Dunajec povedal, že  na návštevníkov Pienin sú pripravení a k dispozícii majú 15 pltí. 
Maximálny počet pasažierov na plti je desať, všetci sú povinní dodržiavať od seba maximálny odstup a nosiť rúško. No a na v dnešnej SM 

sa  dozviete aj to,   ako a kedy  vzniklo pltníctvo na Slovensku, čo všetko musí ovládať majster pltník  a  kde sa môžete plaviť na pltiach dnes.  
Reláciu si môžete vypočuť v archíve na: http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-pltn%C3%ADctvo-na-slovensku-0 

Slovenská mozaika 29. a 30. augusta 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET                                                                                   

Zavedieme do regiónu  HONT, konkrétne do kúpeľného mesta  Dudince. Dudince sa nachádzajú na juhu stredného Slovenska, v okrese 
Krupina patriacom k Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Sú najjužnejšie položenými slovenskými kúpeľmi, ležia len 15 km od hraníc 

s Maďarskom,  na rozhraní Podunajskej nížiny, Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. Patria k najteplejším oblastiam Slovenska s 

najvyšším počtom slnečných dní v roku. Dudince sú najmladším  kúpeľným mestom, kde sa dnes okrem kúpeľných zariadení nachádzajú aj 
atraktívne hotely a wellness centrá. V dnešnej Slovenskej mozaike sa stretneme i s riaditeľom hotelu Hviezda Mgr. Vincentom Andraškom. 

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-dudince-najmlad%C5%A1ie-
k%C3%BApele-na-slovensku-0 

Slovenská mozaika 12. a 13. septembra 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET                                                                                   

Deviaty septembrový deň si pripomíname obete holokaustu a rasovo motivovaného násilia. Tento pamätný deň je smutnou spomienkou na 
prijatie Židovského kódexu vládou slovenského štátu 9. septembra 1941. Predstavitelia vojnového slovenského štátu, vyhlásili vlastných 

občanov za menejcenných a vystavili ich prenasledovaniu, diskriminácii a deportáciám do koncentračných táborov. Väčšina z nich sa už 

nevrátila. V tomto diely Slovenskej mozaiky sa porozprávame s Jozefom Klementom, zakladateľom občianskeho združenia, ktoré sa stará 
o židovské pamiatky vo Zvolene a okolí. Predstaví  nám dva významné pamätníky  -   Park zabudnutých  susedov, pietne miesto  obetiam 

holokaustu a Park ušľachtilých duší , pamätník občanom, ktorí v snahe pomôcť blížnemu svojmu  ohrozili alebo obetovali vlastný život. 

Miesto pamätníka nebolo vybraté náhodne – stojí vedľa židovského cintorína vo Zvolene, ktorý bol po potlačení Povstania miestom 
masových popráv zajatých židov, partizánov, civilistov a detí. Reláciu si môžete vypočuť v archíve na: 
http://bonafideos.cz/content/pam%C3%A4tn%C3%BD-de%C5%88-holokaustu-rasov%C3%A9ho-n%C3%A1silia-v-slovenskej-mozaike 

Slovenská mozaika 26. a 27. septembra 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET                                                                                        

Hosťom Slovenskej mozaiky bude umelecký fotograf Vasil Stanko. Študoval na strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave a potom do 

roku 1988 fotografii u profesora Jána Šmoka na pražskej AMU. Fotografuje akty a figurálne kompozície. Patrí do skupiny fotografov 
označovaných ako slovenská nová vlna, ktorí v prvej polovici 80. rokov búrali zabehnuté klišé inscenovanej fotografie. Od 11. septembra 

vystavuje v Leica Gallery v Prahe svoj umelecký cyklus Rodinný portrét.  Je to netradičnou formou, pohľadom cez konštrukciu zrkadiel, 

vytvorená kompozícia z figúr, kde zároveň s ňou vzniká ilúzia iného, prevráteného priestoru. Výsledkom je čiernobiela nemanipulovaná 
fotografie signovaná autorom ako umelecké dielo.   Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: 
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-vasilom-stankom-umeleck%C3%BDm-fotografom 

Slovenská mozaika 10. a 11. októbra  2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET                                                                                                          

Hosťom Slovenskej mozaiky bude básnik Kamil Peteraj.  Biely kvet, Atlantída, Čo bolí, to prebolí......Tieto hity  s obľubou  počúvajú  celé  

generácie na Slovensku aj v Čechách.  Autorom textu je  slovenský básnik Kamil Peteraj . Minulý mesiac oslávil 75 narodeniny.  Málokto 
o ňom vie, že na bratislavskom konzervatóriu vyštudoval hru na husle , avšak  časom vymenil noty za písmenká , miesto sláčika dal prednosť 

ceruzke a prihlásil sa na VŠMU, kde absolvoval štúdium dramaturgie. Kamil Peteraj uverejnil prvé básne v časopise Slovenské pohľady 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-borisom-kr%C5%A1%C5%88%C3%A1kom-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-borisom-kr%C5%A1%C5%88%C3%A1kom-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-140-v%C3%BDro%C4%8Die-narodenia-m-r-%C5%A1tef%C3%A1nika
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-140-v%C3%BDro%C4%8Die-narodenia-m-r-%C5%A1tef%C3%A1nika
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-so-samuelom-zubom-predsedom-oz-srdcom-doma-0
http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-pltn%C3%ADctvo-na-slovensku-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-dudince-najmlad%C5%A1ie-k%C3%BApele-na-slovensku-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-dudince-najmlad%C5%A1ie-k%C3%BApele-na-slovensku-0
http://bonafideos.cz/content/pam%C3%A4tn%C3%BD-de%C5%88-holokaustu-rasov%C3%A9ho-n%C3%A1silia-v-slovenskej-mozaike
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-vasilom-stankom-umeleck%C3%BDm-fotografom
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v roku 1964 a už v nasledujúcom roku debutoval aj knižne, básnickou zbierkou Sad zimných vtákov. Za túto zbierku dostal  cenu svetového 

Pen klubu. Bol vtedy 19. ročným študentom VŠMU a o udelení svetovej ceny Pen klubu sa dozvedel z médií a od kamarátov. Okrem 
poézie rovnocennou súčasťou Peterajových tvorivých úsilí je jeho pôsobenie v oblasti písania textov populárnej hudby a možno ho pokladať 

za zakladateľa modernej slovenskej textovej tvorby.  A aký Kamil Peteraj je?  Je vášnivý chodec, miluje  nočnú jazdu  v aute, pri hudbe 

relaxuje a najradšej číta eseje. Hrá tenis, venuje sa domácemu muzicírovaniu a cykloturistike. Rád vedie dlhé telefonické rozhovory. Dokáže 
písať obidvomi  rukami  a my dúfame, že napíše ešte veľa  básní  a  textov piesní.   Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: 
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-b%C3%A1snikom-kamilom-peterajom 

Slovenská mozaika 24. a 25. októbra 2020 od 7:00 do 8:00 hod. na Rádiu ZET  

Hosťom Slovenskej mozaiky bude prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.,  historik a univerzitný profesor, ktorý predstaví knihu    Korešpondencia  

T. G. Masaryk – slovenskí verejní činitelia 1918 – 1937. Kniha časovo nadväzuje na analytické a edičné spracovanie témy vývoja vzťahu T. 
G. Masaryka so Slovákmi (slovenskými verejnými činiteľmi) a v tomto zväzku prezentuje obdobie od roku 1918 do roku 1937. V edičnej časti 

je zaradených 279 dokumentov, predovšetkým dopisov a telegramov, ale aj memoránd a žiadostí, s ktorými sa rôzne slovenské verejné 

korporácie, spolky či jednotlivci obracali na prezidenta republiky. Súbor dokumentov je doplnený edičným úvodom, zoznamom 
korešpondencie, menným registrom, cudzojazyčným resumé a krátkou obrazovou prílohou. Publikácia tak prostredníctvom vybranej 

korešpondencie dokumentuje vzťah T. G. Masaryka k Slovensku a slovenským verejným činiteľom v rokoch prvej Československej republiky.  

Rozhovorom s prof. Rychlíkom o tejto novej publikácii si pripomenieme  aj blížiace sa 102.  výročie vzniku Československa. Reláciu si 
môžete vypočuť aj v archíve na : http://bonafideos.cz/content/kore%C5%A1pondencia-t-g-masaryk-%E2%80%93-slovensk%C3%AD-

verejn%C3%AD-%C4%8Dinitelia-1918-%E2%80%93-1937 

 
Slovenská mozaika 7. a 8.  novembra  2020 od 7:00 do 8:00  na Rádiu ZET                                                                                                        

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude herec pražského Divadla v Dlouhé Martin Matejka.  Pochádza z kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice. 

Na trenčianskom gymnáziu sa spolu s o rok starším spolužiakom Martinom Velikým začal  venovať amatérskemu divadlu v spolku DDT 
(Diskrétne divadlo Trenčín). Po maturite chcel ísť pôvodne  na pedagogickú fakultu, ale nakoniec nasledoval kamaráta Martina Velikého a 

prihlásil sa na katedru alternatívneho a bábkového divadla na pražskej DAMU. V druhom  semestri  ho po doplnení chýbajúcich skúšok - 

kooptovali o ročník vyššie, takže školu nakoniec skončil so skupinou, ktorá po absolutóriu nastúpila do pražského  Dejvického divadla 
a neskôr  do Divadla v Dlouhé.. Tu spolu s Martinom Velikým , kolegom Petrom Vargom a  sestrou Magdalénou Zimovou,  rod. Matejkovou,  

vytvorili sériu slovenských čítaných divadiel „Krátká dlouhá“. Českí herci slovenského pôvodu tak každoročne vytvorili  jedno scénické 

čítanie vo svojom rodnom jazyku. Tradícia s veľkým úspechom trvala nepretržite  16 rokov, ale momentálne,  po prvý krát kvôli 
koronavírovým   opatreniam,  skúšať nezačali. Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-

mozaika-s-m-matejkom-hercom-divadla-v-dlouh%C3%A9 

Slovenská mozaika 21. a 22.  novembra  2020 od 7:00 do 8:00  na Rádiu ZET                                                                                                                         

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude MUDr.  Mária Miňová, lekárka,  lektorka a osobnosť slovenského krajanského života v Prahe.  Postarať 

sa o svojich blízkych , ktorí žijú na Slovensku a potrebujú našu pomoc  v dnešnej dobe naozaj nie je jednoduché. S pani doktorkou  Máriou 
Miňovou sme sa stretli v čase druhej vlny pandémie a koronavírových opatrení.  V Prahe  vyštudovala medicínu ,   s jadrovým fyzikom  

Jaroslavom Miňom  tu založili rodinu     a vychovali sedem  úžasných detí.  Do svojej rodiny však počítajú aj stovky   „ súborových detí“ 

ktorým celé roky vštepovali lásku k tradíciám a slovenčine hneď v troch  súboroch -  Limbora, Limborka a Malá Limborka. Obdivujem   
s akou láskou a zanietením sa  celoživotne venuje  propagácii slovenského folklóru, lektorskej činnosti  a popri svojom náročnom povolaní je 

vždy ochotná pomôcť, poradiť  i potešiť v ťažkých chvíľach.  MUDr. Mária Miňová je osobnosť s veľkým srdcom. Pri mikrofóne Slovenskej 

mozaiky  nám porozpráva,  čo všetko  musí  riešiť v dobe koronavírových reštrikcií ako lekárka, matka,  lektorka a spoluzakladateľka 
festivalu Praha srdce národov.   Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na: http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-

mudr-m%C3%A1riou-mi%C5%88ovou-0 

Slovenská mozaika 5. a  6.  decembra  2020 od 7:00 do 8:00  na Rádiu ZET                                                                                                                 

Hosťom  Slovenskej mozaiky bude Magdaléna Řeřichová, knihovníčka Mestskej knižnice  v Prahe. Hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ 

človeka. Je vždy nablízku, je ochotná a  pripravená potešiť , pobaviť a to aj v ťažkých životných  situáciách.  Aké miesto má kniha  
v náročnom období  koronavírových opatrení  a ako  bola nablízku svojmu čitateľovi v čase  izolácie nám,  porozpráva Magdalén Řeřichová  

z Mestskej knižnice v Prahe.  Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na : http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-

knihovn%C3%AD%C4%8Dkou-magdal%C3%A9nou-%C5%99e%C5%99ichovou 

Slovenská mozaika 19. a  20.  decembra  2020 od 7:00 do 8:00  na Rádiu ZET                                                                                        

Hosťom Slovenskej mozaiky bude Martin Mázor, redaktor, novinár a organizátor  kultúrnych akcií.  Koncom októbra 2020 začalo mesto 

Zvolen vysielať  prvé online  prenosy  kultúrnych akcií .  Vysielajú sa zo Starej radnici vo Zvolene a umožňujú umelcom prísť za svojimi 
divákmi  priamo domov. Jedným z organizátorov týchto podujatí je aj Martin Mázor.  Porozpráva nám nielen o tom, ako a prečo celá táto 

akcia vznikla, ale aj o svojej česko-sloveskej rodine, o mamičke pani Márii Mázorovej, ktorá sa ako Češka v Prahe narodená  zamilovala do 

slovenského folklóru a stala sa jednou z najvýznamnejších  odborníčok v tejto oblasti. .  Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na: 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-martinom-m%C3%A1zorom-0 

 

Slovenská mozaika 26.  a 27.  decembra  2020 od 7:00 do 8:00  na Rádiu ZET                                                                                                                  
Nová  česko-slovenská  koprodukčná  televízna rozprávka O liečivej vode sa  bude vysielať počas tohoročných Vianoc v dvoch  jazykových 

verziách. Slovenské deti ju  uvidia v RTVS  na Štedrý večer a ČT odvysiela  rozprávku na  druhý sviatok vianočný  26. 12. 2020.  O tom , ako 

rozprávka vznikala sme sa porozprávali s filmovým režisérom Jánom Sebechlebským, ktorý ju  nakrúcal v krásnych  exteriéroch na 
Slovensku.  Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na: http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-j%C3%A1nom-

sebechlebsk%C3%BDm 

 
Slovenská mozaika 31.  decembra  2020 od 7:00 do 8:00  na Rádiu ZET                                                                                                                 

Hovorí sa, že dieťa sa učí rozprávať……ale v skutočnosti sa dieťa nenaučí rozprávať samo. Učíme ho my, rodičia, ktorí naň máme či 
nemáme čas, starí rodičia, súrodenci, susedia, kamaráti z ulice či z MŠ.  Až polovica detí v prvých triedach má  rečové ťažkosti a  chybnú 

výslovnosť.  Pred 30 rokmi sa podujal  spisovateľ Daniel Hevier napísať pre deti knižku hravých básničiek a riekaniek na precvičovanie 

správnej výslovnosti. Kniha sa stala hitom nielen v rodinách, ale aj v MŠ či dokonca v logopedických poradniach. Keďže v ČR nie je ani 
jedna slovenská MŠ, tak vydal spolok BONA FIDE predovšetkým   pre deti slovenskej národnosti a  deti z bilingválnych česko – slovenských 

rodín CD HOVORNÍČEK. Veríme,  že audionahrávka pomôže rodičom v ČR pri učení detí  správne vyslovovať všetky písmenká a hovoriť 

krásne po slovensky.  Na CD je veľa básničiek zhudobnených do roztomilých pesničiek a tak výuka môže prebiehať aj spoločným spievaním, 
ako v rozhovore povedal spisovateľ Daniel Hevier.  http://bonafideos.cz/content/hovorn%C3%AD%C4%8Dek-v-slovenskej-mozaike-31-12-

2020-0 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-b%C3%A1snikom-kamilom-peterajom
http://bonafideos.cz/content/kore%C5%A1pondencia-t-g-masaryk-%E2%80%93-slovensk%C3%AD-verejn%C3%AD-%C4%8Dinitelia-1918-%E2%80%93-1937
http://bonafideos.cz/content/kore%C5%A1pondencia-t-g-masaryk-%E2%80%93-slovensk%C3%AD-verejn%C3%AD-%C4%8Dinitelia-1918-%E2%80%93-1937
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-m-matejkom-hercom-divadla-v-dlouh%C3%A9
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-m-matejkom-hercom-divadla-v-dlouh%C3%A9
http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-mudr-m%C3%A1riou-mi%C5%88ovou-0
http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-mudr-m%C3%A1riou-mi%C5%88ovou-0
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-knihovn%C3%AD%C4%8Dkou-magdal%C3%A9nou-%C5%99e%C5%99ichovou
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-knihovn%C3%AD%C4%8Dkou-magdal%C3%A9nou-%C5%99e%C5%99ichovou
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-martinom-m%C3%A1zorom-0
http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-j%C3%A1nom-sebechlebsk%C3%BDm
http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-j%C3%A1nom-sebechlebsk%C3%BDm
http://bonafideos.cz/content/hovorn%C3%AD%C4%8Dek-v-slovenskej-mozaike-31-12-2020-0
http://bonafideos.cz/content/hovorn%C3%AD%C4%8Dek-v-slovenskej-mozaike-31-12-2020-0
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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 zavedli děti 

do pohádkové – rozprávkové krajiny, kde se mluví dvěma jazyky. Pracovali jsme se stejnými i odlišnými významy. Tím vznikl 

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

 

                                                                  
31. 1. 2020     09:00 hod.  MŠ Jihozápadní IV,  Praha 4    
22. 2.  2020     11:00 hod.    OC Stromovka,  Praha 7 
17. 6.  2020     10:00 hod.    MŠ U Šumavěnky, Praha 12 

18. 6.  2020     10:00 hod.  MŠ Průhoníček s.r.o., Průhonice 
25. 6.  2020      09:30 hod.   ZŠ Pod Krčským lesem, Praha 4 
3.  7.   2020      10:00 hod.   MŠ Lesní školka,  Písty 
27. 8.  2020      10:00 hod.   MŠ Cílek, Nymburk 
13. 10. 2020     10:00 hod.   MŠ Semínko, Praha 11  

 
 

Na každou akci byla vytvořena pozvánka, která byla rozesílána 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 2021. 
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ROZPRÁVKY  - 2020 – POZVÁNKY 

 

   
 

   
 

   
 

     
Foto: archív BONA FIDE z.s 
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Festival české a slovenské tvorby pro děti  
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Cílovou skupinou byly děti a školní mládež. Festivalový program byl určen dětem a právě v čase sociální izolace, 

působil jako balzám na dětskou duši.  V programu Slovensko číta českým deťom jsme četly z knihy O ztracené škole  a děti  

přes roušky křičely, že nechtějí,  aby se jim škola ztratila…..bylo to až dojemné.  

 

Projekt tak přinesl vzájemné obohacení, konfrontaci tvorby pro děti. Poskytnuta dotace byla použita na odměny pro 

realizátory a spolupracovníky projektu /projekt se připravuje už od začátku kalendářního roku především dramaturgií a 

koordinací/, pro lektory, účinkující,  na propagaci, fotodokumentaci, výrobu plakátu a pozvánek, na osvětlení a ozvučení 

divadel, na přepravu loutkových představení a instalaci výstav.  Pronájem prostor byl poskytován bezplatně v rámci 

vzájemné spolupráce. Vstup na programy byl volný. 

 

Na festivalu prezentovali svoji práci čeští a slovenští spisovatelé a ilustrátoři dětské tvorby, loutková divadla a absolventi 

pražské loutkářské katedry DAMU. V České republice je prezentace slovenské literatury i slovenského divadla početná, ale 

veškeré produkce jsou koncipované pro dospělého diváka a právě tento festival přinesl prezentaci slovenské dětské tvorby, 

která v českých zemí chybí a pro slovenskou národnostní menšinu i pro majoritní společnost je přínosem pro kulturní vyžití 

všech dětí. V této době to bylo obzvlášť potřebné.  Jako tvůrci, organizátoři a realizátoři tohoto projektu  jsme patřičně hrdí, 

že se nám podařilo festivalové programy realizovat , pohladit tak dětskou duši a přenést ji do krásného světa pohádek, kde 

vždy dobro zvítězí nad zlem.   

 

Přínosem pro nás je vytvoření a realizace  jedinečného projektu, možnost spolupracovat v oblasti tvorby pro děti, 

v propojení české a slovenské kultury a její vzájemná konfrontace. V roce 2020 bylo velkým přínosem i to, že jsme projekt 

dokázali v plné míře realizovat, i když někdy improvizovaně , a potěšit děti v tak náročné době. Festival byl dostupný všem 

minoritám i majoritní společnosti. 

 

O programy festivalu byl velký zájem ze strany diváků, výkonných umělců i pořádajících institucí. Tvorba pro děti 

je důležitým prvkem nejenom v oblasti kultury, ale i výchovy. Ve skloubení slovenské a české tvorby pro děti dochází i 

k propojení a vzájemnému obohacování kultury a výchovy. A z hlediska příbuznosti jazyků a společné historii i k přínosné a 

důležité aktivitě.  
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12 
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            V důsledku pandemických opatření jsme museli Festival české a slovenské tvorby pro děti v Praze přesunout na 

online platformu. Tímto způsobem jsme odvysílali představení Rozprávky, Perlorodky i komponovaný program Večnosť 

v sekundách. On line vysielanie prebiehalo zo sídla BONA FIDE pomocou moderných virtuálních technológií. 
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Poslední náhradní festivalový program jsme  pro deti  z MŠ uskutečnili  4.   prosince 2020. 

 

 

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

tvorby pro děti v Praze. Tebto již 6. 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 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 MgA. Hana Třeštíková, 

radní pro kulturu hlavního města Prahy. 

 

Festival probíhal ve Slovenském institutu,  v Městské knihovně v Praze, v Domě národnostních menšin a v pražských  základních 

i mateřských školách. .  

Finanční podporu festival dostal od Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury  ČR.  

Slovenským partnerem byla Mestská knižnica v Piešťanoch.  Na Slovensku projekt podpořil Fond na podporu umenia a  Úrad 

pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Navzdory k pandemickým opatřením Festival oslovil široké spektrum dětí a jejich rodičů.  

 

Na všechny produkce byl vstup volný! 

 

O Festivale informoval:     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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 Zpráva o projektu  -  Festival  české a slovenské tvorby pro děti _ Zvolen 
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 Projekt Festival české a slovenské tvorby pro děti - Zvolen i Piešťany  byl vybrán a podpořen MK ČR v rámci 

pořádání akcí v Měsíci české a slovenské kulturní vzájemnosti v ČR. Jeho realizace byla plánovaná na konec  října 2020, v té 

době už platila pandemická opatření a veřejné produkce nebylo možné provozovat. Rozhodli jsme se tedy po konzultaci 

s MK ČR - /ZO/ projekt zrealizovat formou videoprojekcí. Programy jsme natočili v Divadle Palace Praha za přísnych 

pandemických opatření a jednotlivá videa jsme zaslali do  Krajské knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Mestskej knižnice 

mesta Piešťany v Piešťanoch.  V průběhu prosince tyto knihovny odprezentovaly programy na svých webových stránkách.  

Festival poukázal na vzájemnou sounáležitost Čechů a Slováků i na blízkost obou národů, které pojí část společné historie i 

kultury, přiblížil slovenský jazyk Čechům  a český jazyk na Slovákům a podnítil u nejmladší generaci zájem o jazyk i kulturu.     

Na všechny produkce byl vstup volný. 
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Zpráva o projektu  -  Festival  české a slovenské tvorby pro děti _ Piešťany 
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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 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. Výsledkem projektu byla výstava  

„Kouzlo  ilustrací“ ve Slovenském institutu  v Praze a výstavy ilustrací  prezentovaných knih v Městské knihovně v Praze.  

Dalším výstupem byla CD nahrávka HOVORNÍČEK. 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 díln,y spojené se setkáním s tvůrci dětských knih,  se nám podařilo zorganizovat navzdory 

koronavirovým opatřením. Tvořivé díly byly v Městské knihovně v Praze a na přihlášených školách, nebo v krajanských 

komunitách.  Byly odprezentovány tyto oceněné dětské knihy: Bruško, bruško, kto v tebe býva, Jak velbloud potkal  ťavu, 

Analfabeta negramotná, Kocúr Leonardo a mačka Líza, Poďme objavovať Slovensko. Hlasitého čtení se zúčastnilo asi 

400 dětí ZŠ a MŠ.  
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2. Vytvoření CD : „ HOVORNÍČEK “.  

Cílem projektu bylo vytvoření CD s kvalitní zvukovou nahrávkou pro nejmenší děti. Jednotlivé příběh,y namluvené 

profesionálními mluvčími,  vytvořily atraktivní texty pro nejmenší děti, které se je snadno naučily a tím si  zdokonalí 

slovní zásobu i procvičí správnou výslovnost a paměť.  Projekt byl realizován   v Praze podle odborně sestaveného 

scénáře. Vyprávění říkanek a zpěv písniček  realizovali  profesionální slovenští herci – členové BONA FIDE, kterých 

děti a vnoučata budou také uživatelé této nahrávky  -  Martin Matejka, Martin Kollár, Martina Slobodová, Michaela 

Badinková a Richard Trsťan.  Na CD HOVORNÍČEK  účinkují  i děti ze  slovenské národnostní menšiny Zuzana 

Čopová a Timotej Bily. Nahrávka je proložená muzikou s 21 písničkami, které složil pro toto CD skladatel J. Strohner.  

Na režii se podílel Vlado Rusko a na dramaturgii a scénáři Viera Kučerová. Nahrávka vznikla ve studiu AMU v Praze, 

v září 2020. 

 

            
 

Cílovou skupinou jsou děti, předškoláci,  kteří se učí mluvit. Vytvářejí si slovní zásobu, učí se správně vyslovovat a v 

neposlední řadě se v pohádkách učí morálním hodnotám.  Nové vzniklé CD  HOVORNÍČEK bude  prospěšné dětem 

slovenské národnosti – jejich rodičům a sourozencům, jako i školkám, které navštěvují  děti slovenské národnosti, nebo se 

jenom chtějí se slovenštinou seznámit. 

 

 
 

CD HOVORNÍČEK s texty Daniela Heviera bude nápomocný v rozvíjení řečových schopností malých dětí.  Hovorníček – to  

jsou hravé texty pro každé dítě. Pomáhají nepoddajnému dětskému jazýčku při osvojování si mateřské řeči, aby se dítěti 

rozvázal dřív, než začne chodit do školy. Na jejich vytvoření, rozvíjejícím nejenom  řeč, ale i myšlení nejmenších dětí, se 

podílel i logoped, psycholog i jazykovědci. CD - „HOVORNÍČEK“ bude  vhodný doplněk výuky slovenštiny pro děti, které 

se učí mluvit. Poslouží jak rodičům, tak učitelkám MŠ. Vznik takového zvukového nosiče, které v českém prostředí chybí, je 

pozitivním přínosem k výuce slovenštiny pro nejmladší generace.  Celkový náklad je 1000 kusů, a tak věříme, že potěší 

mnoho dětí a mladých rodin s malými dětmi 
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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. 

 

                                         Tento projekt obohatil d ěti a mládež  v oblasti jazyka, ve vizuálním ponětí literatury i ve slyšené 

libozvučnosti slova a slovenštiny. Rozvinul znalosti žáků v různých oblastech -  jako je příroda, historie, nové etnické světy 

a zvyky,  a v neposlední řadě  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.          
 
PŘEHLED  REALIZOVANÝCH  PROJEKTU  BONA FIDE z.s.  ZA ROK 2020 

 

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  

Hovorníček             - CD o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi – podpořil ÚVČR, MHMP a ÚSŽZ   

 

 

BONA FIDE V ROCE  2020  PODPOŘILI  

 

Ministerství kultury ČR 

Slovenská mozaika – 139 000,- Kč 

Festival tvorby pro děti Praha – 60 000,- Kč 

Festival tvorby pro děti Zvolen a Piešťany  – 60 000,- Kč 

ROZPRÁVKY  - 120 000,- Kč 

 

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

 

Magistrát hl. m. Prahy 

Festival tvorby pro děti Praha – 160 000,- Kč 

Hovorníček – 70 000 ,- Kč 

 

Úřad vlády ČR – Rada vlády pre národnostní menšiny 

Slovenská mozaika – 328 208 ,- Kč 

Hovorníček       110 000 ,- Kč 

 

ÚSŽZ podpořil projekty ve výši  9 100,- Eur,-  …….231 231,- Kč. 

http://www.bonafideos.cz/
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Podrobný rozpis hospodaření je přiložen k VS ve Výkaze hospodaření za r. 2020 -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 20.5.2021 v 16:00 hod v sídle  BONA FIDE z.s. Vých. nám. 9, Praha 4. 

BONA FIDE z.s  pořádal 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 FIDEz.s se stará výtvarník a grafik Tomáš Padevět,  který vytvořil i logo a vizitky našeho sdružení. 

Všem organizacím i jednotlivcům, kteří nám v roce 2020 pomohli, srdečně děkujeme. 

Revizní komise provedla dne 20. 5. 2021 kontrolu čerpání státní dotace v rámci dotačních programů a potvrzuje, že údaje 

uvedené následovně,  se shodují s údaji zapsanými v účetních dokladech BONA FIDE z.s. , uložených v sídle BONA FIDE z.s. 

– Východní nám. 9, Praha 4 a jsou k dispozici k nahlédnutí. 

20. 9. 2020  se konalo zasedání výboru předsednictví  BONA FIDE z.s., který projednal: 

1 Telefony:- paušální čerpání  /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 CD o M.R. Štefánikovi.  

3 Potvrdil nadále ve funkci předsedy Mgr. Richarda Trsťana 

4 Projednal a odsouhlasil 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 hromadě předseda Mgr. Richrad  Trsťan. 

Valná hromada 2. 6. 2021 odhlasovala, že v případě nepřítomnosti či zaneprázdněnosti ho  zastupuje ve funkci statutárního 

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

Na valné hromadě dne 2. 6. 2020 podala zprávu o hospodaření Ing. Lenka Raušová– ekonomka a účetní.  

Zprávy o vedení účtu jsou archivovány v sídle BONA FIDE z.s. a jsou k dispozici k nahlédnutí.  

Valná hromada 2. 6. 2021 se usnesla nadále pokračovat v činnosti a aktivitách BONA FIDE. 

Celkový počet aktivních členů BONA FIDE je k  2. 6. 2010 dvacet pět, je však stále aktivní a pohyblivý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Dne 12. 6. 2021                                                                       MgA. Viera Kučerová,  za BONA FIDE z.s. 


