


Posláním Linhartovy nadace je otevřená komunikace mezi 

uměleckou komunitou a širokou veřejností, povznesení všeo-

becného kulturního vědomí, hledání kulturní kontinuity v sou-

časném umění s důrazem na podporu všeho nového. 

Linhartova nadace nepřipouští jakoukoli formu diskrimina-

ce kvůli rase, pohlaví, etnické příslušnosti, věku, sociálnímu po-

stavení, výši peněžních prostředků, kvůli vyznání, politickému 

přesvědčení, fyzickému vzhledu nebo mentálnímu či fyzickému 

handicapu. Nadace je přesvědčena o nenásilných prostředcích 

prosazování. Záběr působnosti nadace je celosvětový.

Linhartova nadace sídlí v Praze 1 v Dlouhé 33.

K pružnému naplňování svých cílů Linhartova nadace úzce 

spolupracuje s  10:15 Management, s.r.o., založenou v  roce 

1995 a s občanským sdružením DEAI/Setkání o.s., založeném 

v roce 2004.

10:15 Management, s.r.o. zabezpečuje provoz v celém Ex-

perimentálním prostoru Roxy-NoD. DEAI/Setkání o.s. naplňuje 

programem kromě Experimentálního prostoru Roxy-NoD i Ko-

munikační prostor Školská 28. V roce 2006 byly otevřeny mož-

nosti spolupráce s  relevantními subjekty v Asii ve Vietnamu. 

V roce 2014 pak byla zahájena spolupráce s Tibetskými exulan-

ty a Dalajlámovým trustem.
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Nadační jmění
Nadační jmění tvoří sbírka výtvarného umění představující 

127 položek od následujících autorů v celkové hodnotě 

2 150 000 Kč    

Z. Franta Svoboda Gail Sagman  

Jaroslav Mayer  Agáta Mayerová  

Laco Garaj  Roman Havelský

Karolína Mitášová Martin Kuča  

David Saudek  Boleslav Neuberg  

Otto Placht  Martin Mainer

Tomáš Kudelka  Shane E. Stevens

Richard Konvička Vincent Venera  

Denisse Davis  Josef Malejovský

V náhledu je sbírka prezentována na el. adrese: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.389218101194

151.1073741850.196938900422073&type=3

Podrobný seznam je uveden ve výčtu majetku nadace 

v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. 

Více na http://www.justice.cz

Základní údaje
Nadace je zapsaná v nadačním rejstříku, vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 72

Správní rada:  Jan Mayer (předseda), Daniel Bergmann, 

   Petr Pištěk, Vladimír de A. Lima, 

   Tomáš Skalický, Martin Vitouš

Dozorčí rada:  Martin Černý, Richard Heger

Adresa:  Dlouhá 33, 110 00 Praha 1

telefon a fax:  224 82 82 85

e-mail:  info@linhartovanadace.cz

web:  www.linhartovanadace.cz

Bankovní spoj.: 14934-111/0100

IČO:   496 27 201 

Nadační jmění:  2 150 000, – Kč (Základní kapitál při vzniku)

Cíle nadace
Společným jmenovatelem všech aktivit Linhartovy nadace 

je podpora kulturního rozvoje. Tato podpora nespočívá jen 

v nabídce „střechy nad hlavou“ již žijícím projektům, ale 

především je směrována k uměleckým projektům teprve 

se rodícím. Záměr a cítění Linhartovy nadace neklouže po 

povrchu, plní své poslání opravdu důkladně. 

Cílem Linhartovy nadace je poskytovat příspěvky i potřebné 

zázemí široké škále projektů v následujících oblastech:

• rozvoj českého alternativního umění, svobodného 

uměleckého výrazu a tvůrčího prostředí 

• mezinárodní kulturní výměna projektů i stipendijních 

pobytů

• vzdělávání v oblasti kultury, tedy sympozia, workshopy, 

přednášky 

• propagace kulturních aktivit, zejména těch, které rozvíjejí 

komunikaci mezi tvůrci a veřejností 

• dokumentace uměleckých činností, přednostně akcí 

iniciovaných, či podporovaných nadací

Provozní pracovníci nadace
O činnost nadace se stará na ½ úvazku administrátor Martin 

Kolář. O archiv, evidování sbírky a katalogizaci a dokumentaci 

uměleckých děl a výstav se smluvně stará člen správní 

rady Petr Pištěk. O pokladnu se stará na ¼ úvazek bývalá 

administrátorka Patricia Havlová.

Martin Kolář – administrátor

Patricia Havlová – pokladní

Petr Pištěk – archivář
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Přehled nadačních činností

Společným jmenovatelem všech aktivit Linhartovy nadace je 

podpora kulturního rozvoje. Tato podpora nespočívá jen v na-

bídce „střechy nad hlavou“ již žijícím projektům, ale především 

je směrována k uměleckým projektům teprve se rodícím. Zá-

měr a cítění Linhartovy nadace neklouže po povrchu, plní své 

poslání opravdu důkladně. 

1. Program „Podpora umění ve veřejném prostoru“

2. Program „LinhArt Fond“ pro podporu umělců

3. Projekt Tibet Open House – kulturní velvyslanectví Tibetu v ČR

4. Individuální nadační příspěvky

5. Pronájem prostor provozním subjektům:  

Roxy/Nod, Školská 28 (vzájemné vztahy s Linhartovou nadací)

6. Pronájem nadační sbírky

7. Programový tým Roxy/NoD 

* Zpráva o činnosti v Roxy/Nod 

* Zpráva o činnosti ve Školské 28
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Program „Podpora 
umění ve veřejném 
prostoru“

Tento nadační program vymyslel v rámci svého stipendia pro-

jektový koordinátor Nathaniel Marhold a společně s administ-

rátorem nadace Martinem Kolářem připravili na podzim roku 

2013 veřejnou výzvu pro projekty umělců do 35 let., včetně 

související administrativní agendy formulářů, plakátů a propa-

gační kampaně. Správní rada stanovila z řad dramaturgického 

teamu Roxy/Nod výběrovou komisi a ta v prosinci 2013 vybrala 

z celkem osmi přihlášených návrhů celkem dva projekty, každý 

k nadačnímu příspěvku ve výši 35.000,-. K realizaci došlo v prv-

ní polovině roku 2014. 

Další informace o výzvě najdete přímo na webu nadace:

http://linhartovanadace.cz/prispevek.html

Štěpán Beránek 
Armageddon
Prvním realizovaným projektem byla a stále je sochařská insta-

lace MgA. Štěpána Beránka – Armageddon, kterou se Štěpán 

rozhodl nainstalovat mezi kostel a přilehlou zvonici na Petrském 

náměstí. V krásné klidové zóně kolem kostela se tak vypíná ne-

tradiční monumentální sousoší kolibříků útočících na shnilý 

květ prolezlý úpadkem. 

Velice zajímavý je použitý materiál, sochy jsou totiž vyrobené ze 

sešitých duší z  traktorových pneumatik vyztužených montáž-

ní pěnou a zbarvených napíchanými barevnými dráty. Materiál 

je velice odolný a, jak se můžete sami přesvědčit, instalace pře-

žila zimu 2014/2015 celkem bez úhony.

Celá instalace na budovu kostela a zvonici proběhla za neče-

kané podpory místního faráře Lukáše Lipenského. Nemalé úsilí 

bylo vynaloženo i na zúřadování povolení od památkářů.

Vernisáž hudebně doprovodil a přímo pro instalaci hudbu na-

psal Varhan Orchestrovič Bauer. Skladbu Armageddon 1 zahrál 

i s celou kapelou na kostelní varhany přímo v kostele sv. Petra. 

Poté pokračoval s kapelou se skladbou Armageddon 2 a další-

mi jazzrockovými skladbami na venkovním pódiu pod zvonicí. 

Vernisáž moderoval Adam Halaš z NoD a občerstvení zajistila 

sponzorsky tamější michelinská restaurace Sansho.

Projekt obdržel od Linhartovy nadace příspěvek 35.000,– Kč.

www.stepanberanek.cz/index.php?/projects/armageddon

Markéta Zdebská 
Prototyp krytu pro piána na ulici
Druhým podpořeným projektem byl prototyp krytu pro piána 

na ulici Ondřeje Kobzy. Architektka Markéta Zdebská vytvořila 

velice praktický a jednoduchý návrh dřevěného krytu pro piána 

nejen na Náměstí míru, sehnala investora pro materiál, firmu 

Novatop s.r.o., a příspěvek Linhartovy nadace pak už jen pomo-

hl pokrýt náklady na výrobu a propagaci prototypu.

I  tento projekt je stále funkční a  kryt můžete vidět fungovat 

přímo na Náměstí míru v roce 2015. Piáno tedy už nikdo nemu-

sí chodit balit do igelitové plachty. Stačí jen odemknout skříň, 

která se rozložením stane jak přístřeškem, tak rovnou sedačkou 

pro kolemjdoucí klavíristy.

V současné době je ve výrobě další kryt podle prototypu pro 

další venkovní piáno.

Projekt obdržel od Linhartovy nadace příspěvek 35.000,– Kč.

www.byarchitects.cz/projekt-54
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Program „LinhArt 
Fond“ pro podporu 
umělců

V rámci programu LinhArt Fond v roce 2014 došlo k peněži-

tému daru člena správní rady Daniela Bergmanna ve výši 

120.000, – Kč, které byly z nadačního rozpočtu v rámci tohoto 

programu uvolněny v roce 2012 (100.000,-) a 2013 (20.000,-) 

pro undergroundového básníka a hudebníka Pavla Zajíčka, který 

se zotavuje z následků mozkové mrtvice.

2
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Projekt 
Tibet Open House 
 

Pracujeme na otevření Tibetského kulturního centra po vzoru 

center provozovaných organizací Dalajláma Trust, dnes již té-

měř ve všech metropolích pod názvem Tibet House.

Tímto navazujeme na tradici dobrých vztahů s Jeho Svátos-

tí Dalajlámou a členy tibetské exilové vlády v průběhu let 

1989–2011, které značně podpořil a navázal Václav Havel, teh-

dy president ČR, a velká část naší politické representace.

Jako místo realizace jsme určili objekt Komunikační centrum 

Školská 28, který doposud velice úspěšně fungoval, nejen umě-

lecký a sociálně, ale zanechal stopu v oblasti kvalitních mezilid-

ských vztahů a proto v tuto chvíli bychom rádi naše vznikající 

centrum vybudovali v těchto prostorech, které tímto koncepč-

ně obohatíme. Vzhledem k historii a poloze tohoto objektu je 

tento prostor nejen znám veřejností, ale také velmi dobře eko-

nomicky udržitelný. Otevření plánujeme v roce 2017.

3

 07  ⁄ 20 



Individuální 
nadační příspěvky

V roce 2014 jsme mimo nadační projekty udělili 

3 nadační příspěvky ve výši celkem 18.000, – Kč. 

1. Celkem 8000, – Kč kapele Monikino Kino a Ivu Pospíšilovi za 

jejich vystoupení na tradičním vánočním večírku Linhartovy na-

dace, kam jsme opět pozvali veškeré přátele Linhartovy nadace, 

pracovní týmy Roxy, Nodu a Školské 28. Stejně tak jsme pozvali 

i  politickou reprezentaci hl.m. Prahy i městské části Praha 1, 

ministra kultury, ředitele České televize, zástupce židovské obce 

a spoustu dalších zástupců našich partnerských organizací.

Letos se jako dárek rozdávalo pexeso vytvořené z archivu plaká-

tů klubu Roxy, a to převážně historických kousků z 90. let.

2. Nadační příspěvek ve výši 10.000, – Kč na fungování jsme 

udělili také občanskému sdružení FairArt, které bylo po vzoru 

americké VLANY – Volunteers Lawyers for the Arts in New York 

(www.vlany.org), založeno v  čechách Martinem Leskovjanem 

a Ondřejem Stupalem.

Fair Art je nevládní a nezisková organizace zajišťující právní po-

moc umělcům a  uměleckým organizacím, vzdělávání a  další 

služby v oblasti práva umění. Právní poradna funguje od roku 

2013, od května 2014 pak její činnost spočívá se strukturované 

spolupráci se sítí advokátů, kteří přebírají předzpracované pří-

pady v rámci svých PRO BONO aktivit. 

Fair Art zvítězil v soutěži společensky prospěšných projektů So-

cial Impact Award v roce 2013. 

www.fairart.cz

4
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Pronájem prostor 
provozním subjektům 
a vzájemné vztahy

Zázemím pro uskutečnění projektů Linhartova nadace rozumí 

i  konkrétní realizační prostor. Prostory Roxy a NoD v Dlouhé 

33 neodmyslitelně patří k Linhartově nadaci jako děti k matce 

a vždy určovaly její tvář a nadace samotná usměrňovala více 

či méně tamější program. Prostory v Dlouhé 33 má v dlouho-

dobém a stabilním pronájmu od židovské obce (MATANA a.s.) 

právě Linhartova nadace.

Za účelem provozu Roxy i Nod byly zřízeny provozní organiza-

ce 10:15 Management s.r.o. a DEAI/Setkání o.s., kterým jsou 

prostory v Dlouhé 33 svěřeny do podnájmu. Generálním zmoc-

něncem v DEAI/Setkání o.s., byl před 4 roky jmenován Jaroslav 

Stanko, který je zároveň jediným jednatelem 10:15 Manage-

ment, s.r.o. Jaroslav Stanko je z těchto titulů hlavním mana-

žerem prostoru Roxy/NoD.

Členy DEAI/Setkání o.s. a podílníky 10:15 Management s.r.o. 

jsou jen členové správní rady nadace nebo přímo Linhartova 

nadace sama. Kontrola provozních organizací je tak zajištěna. 

Informace o 10:15 Management s.r.o. jsou všechny veřejně do-

stupné v obchodním rejstříku a informace o DEAI/Setkání o.s. 

najdete ve výročních zprávách sdružení zde: http://nod.roxy.cz/

cs/ke-stazeni

Obecně je prostor Roxy v pronájmu od roku 1993 a prostor 

NoD od roku 1998. Linhartova nadace přežila i totální potopu 

celého Roxy v roce 2002 a prostory nakonec, mj. i díky velké 

půjčce člena správní rady Daniela Bergmanna, oživila a  v  re-

kordním čase opravila v  roce 2011, viz článek Adama Gebri-

ana: www.lidovky.cz/roxy-levna-rekonstrukce-v-rekordnim-case-

-f1n-/design.aspx?c=A110522_103906_ln-bydleni_mev

Do trojlístku realizačních prostor přibyl od roku 1999 i Ko-

munikační prostor Školská 28, který předseda správní rady 

Linhartovy nadace Jan Mayer dal do podnájmu provozní orga-

nizaci DEAI/Setkání o.s., která program ve Školské 28 zajišťuje 

týmem Dany Recmanové. Byť je tedy nebytový prostor galerie 

na dvorku Školské 28 v pronájmu Jana Mayera jakožto fyzické 

osoby, tento si výslovně přál podřadit zdejší činnost pod hlavič-

ku Linhartovy nadace, proto ji zde uvádíme v seznamu činností 

pod bodem 8.

Příjem z podnájmů Roxy a NoD tvoří cca 1/3 běžného roč-

ního výnosu Linhartovy nadace.
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Pronájem nadační 
sbírky

Sbírka výtvarných děl zmíněná již v úvodní sekci výroční zprávy 

„Nadační jmění“ rozšířená o další přírůstky sbírky, např. Zlatou 

kost Jiřího Davida, kterou můžete vidět nad barem v kavárně 

NoD, je komerčně pronajímána firmě 10:15 Management s.r.o. 

za 60.000,– Kč měsíčně. Většina děl je umístěna v kancelářích 

Roxy a NoD.

Za rok 2014 tvořil příjem z tohoto pronájmu 720.000,– Kč. 

Tento příjem tvoří tak 2/3 běžného ročního výnosu Linhar-

tovy nadace.

6
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Programový tým 
Roxy/NoD

V rámci posílení své pozice v Roxy/NoD si Linhartova nadace 

najala programový (dramaturgický) tým přímo pod svá křídla. 

Hlavním manažerem týmu je stále Jaroslav Stanko. 

Tým je 6 členný a tvoří ho:

Adam Halaš – dramaturg Teatro NoD

Lenka Senová – dramaturgyně taneční hudby v Roxy

Adéla Sejkorová – dramaturgyně koncertů kapel v Roxy a NoD

Jiří Machalický – kurátor Galerie NoD

Veronika Zajačiková – kurátorka Video NoD a Nod Mini

Daniel Bacho – manažer marketingu Roxy

Služby tohoto týmu pak dále pronajímáme DEAI/Setkání o.s.

V roce 2014 tak výdaje na celý tento tým byly 2,548.915,– Kč.

V roce 2014 pak příjmy za služby tohoto týmu 

byly 2,548.915, – Kč.

7
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Zpráva o partnerské 
činnosti v Roxy/Nod

Program experimentálního prostoru Roxy/NoD je tvořen čtyřmi 

základními dramaturgickými programy. Hudební dramaturgie 

soustředí svou uměleckou produkci do hlavního prostoru klubu 

Roxy a je vedena Lenkou Senovou a Adélou Sejkorovou. Ostat-

ní umělecká činnost se realizuje v prostorách divadla a galerie 

NoD. Uměleckým vedoucím NoD je Adam Halaš. V experimen-

tálním prostoru NoD soustředíme program do čtyř dramatur-

gických linií, které se vzájemně prolínají v různých komponova-

ných a žánrově přesahových projektech. 

Stěžejní programovou osu tvoří divadelní dramaturgie – 

TEATRO NoD, dramaturgie komponovaných večerů a cross over 

projektů – EVENTS NoD (light lab, nová hudba, audiovizuální 

večery, přednášky, diskuze), výstavní program – GALERIE NoD, 

jejíž součástí je galerie MINI NoD (výstavní prostor galerie MINI 

NoD slouží především pro prezentaci díla studentů pražských 

i mimopražských vysokých uměleckých škol). Čtvrtou drama-

turgickou linii tvoří VIDEO NoD, která prezentuje současný vi-

deoart. Kurátorem galerie NoD je Jiří Machalický a kurátorský 

program VIDEO NoD a MINI NoD zaštiťuje Veronika Zajačiková.

Více informací o programu ve výročních zprávách DEAI/Setkání 

o.s. – zde ke stažení: nod.roxy.cz/cs/ke-stazeni

Výkonové ukazatele za rok 2014

Roxy
Rok 2014 byl velmi úspěšný a přilákal díky pestrosti dramatur-

gie opravdu velké množství návštěvníků. Dramaturgie se opírala 

o žánrovou pestrost let minulých, pokračovala v duchu mnoha-

leté tradice, ale z velké části představila publiku nové umělce 

a hudební styly, které současná mladá generace vyžaduje. 

Hudební dramaturgie využila všech osvědčených prostřed-

ků a zkušeností včetně propojení s tuzemskými a zahraničními 

experty v hudební oblasti a velice úspěšně navázala na před-

chozí koncepty klubové kultury posledních let, zaměřila se na 

velmi progresivní hudební styly, které oslovují převážně mladé 

náročné publikum, mimořádně se soustředila na rozšíření za-

hraničních koncertů, nejlepších současných světově známých 

umělců elektronické hudby. Tradičně byl dáván prostor všem 

ostatním hudebním oblastem od rocku, ska, hip hopu, jazzu, 

blues, funku, etnické hudby, world music a alternativy. 

Pro tyto účely se podařilo vytvořit kvalitní a moderní tech-

nické zázemí, které umožňuje vystoupení zahraničních celosvě-

tově uznávaných a tuzemských hudebních projektů s nadstan-

dardními požadavky. Dramaturgie klade ovšem velký důraz na 

to, aby byl dán rovnou měrou prostor i nezávislým nebo začína-

jícím umělcům a experimentátorům.

Tímto postojem splnila svůj cíl oslovit co nejširší veřejnost, 

vytvářet podmínky a  předpoklady pro podněty z  oblasti sou-

časného hudebního umění všech žánrů a  v  neposlední řadě 

reagovat na aktuální otázky dnešní doby, jako jsou lidská práva, 

ekologie, drogová závislost, etnické otázky a sociální problema-

tika formou hudebních projektů propojených s kreativním vizu-

álním obrazem.

I v tomto roce byl moderní prostor klubu Roxy během roku 

neustále zdokonalován tak, aby dal vyniknout umění, kterým je 

VIDEOART a VJING. Navázali jsme kontakt s mezinárodní sku-

pinou umělců a pod názvem KinocirKus se nyní většina elek-

tronických akcí pyšní dokonalými vizuálními scénografickými 

instalacemi, 3D panoramatickými mappingy a  v  neposlední 

řadě i kreativním zpracováním prostoru včetně dekorací, čímž 

mnoho akcí získalo nový rozměr. Tyto unikátní instalace, stále 

se zdokonalující technologie a umělci připravené vizuální ma-

teriály umožňují návštěvníkům vychutnat zážitek všemi smysly. 

Návštěva takto vizuálně doprovázených akcí nabídne nejen kul-

turní zážitek, ale stává se opravdovým vytržením ze všednosti.

7a Výkonový ukazatel Rok 2014

celkový počet akcí (koncertů/produkcí/představení/výstav) na vlastní scéně 435
z toho:

vlastním souborem nebo ve vlastní produkci/ koprodukci 353
pronájmy/služby jiným pořadatelům 82

počet produkcí pro děti (z celkového počtu produkcí/představení/koncertů) 59
počet sálů a jejich kapacita 3/900
celkový počet návštěvníků 202 587
procento návštěvnosti 87.9%
počet premiér/vernisáží 107/35
průměrná cena vstupenky v Kč 295
vstupné od – do v Kč 0–550
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Teatro NoD
V roce 2014 se odehrálo v rámci dramaturgie TEATRA NoD 91 

inscenací. Zrealizovalo se celkem 10 divadelních premiér. Di-

vadelní dramaturgie se aktivně podílela na programu několika 

divadelních festivalů (festival příští vlna . . . next wave, Česká 

taneční platforma, Malá Inventura a festival Apostrof). 

Experimentální prostor Roxy/NoD zrealizoval vlastní 

multižánrový festival BE TWENTY TWO, v jehož rámci se před-

stavily tři zahraniční projekty (KEN MAI – Dhyana / Meditati-

on, DO-THEATRE – Gofmaniana: Dust of Dreams a STANISLAVA 

CHROBÁKOVÁ REPAR – Slovenka na kvadrát)

TEATRO NoD dlouhodobě vytváří platformu pro současné 

nonverbální divadlo. V  Praze neexistuje stálá scéna pro sou-

časné mimické umění. V rámci programu uvedlo TEATRO NoD 

kromě žánru fyzického a pohybového divadla (One step before 

the fall Spitfire Company, Čekárna Farmy v jeskyni, The body 

present Jindřišky Křivánkové, Jany Kozubkové a Lucie Feren-

zové) ryze nonverbální inscenace. Absolventské představení 

HAMU Anny Kukuczkové O tom se nemluví, další absolvent-

ské představení katedry pantomimy HAMU Tomáše Kasprzyka 

a Valérie Radzové Kolonia 1 a reprízování divácky úspěšného 

představení Push the Button mimického uskupení Mime Fa-

tale.

Pravidelně jsme reprízovali úspěšný autorský divadelní pro-

jekt Evy Rysové a Ondřeje Novotného inspirovaný Alzheimero-

vou chorobou Šest miliard sluncí.

Kromě výše uvedených inscenací se v rámci TEATRA NoD 

premiérově uvedly a reprízovaly v roce 2014 další divadelní pro-

jekty jako například Kabaret Shakespeare Lucie Trmíkové, Da-

vida Prachaře a Jana Nebeského, Generace FB Jana Čtvrtníka 

a Hedviky Řezáčové, Smrt a dívka Filipa Nuckollse, Já hrdina 

Studia Damúza, Requiem Lenky Bartůňkové, Electra Jany Vrá-

ny a Černá ovce rodiny Viktorie Čermákové.

TEATRO NoD se úspěšně zapojilo do projektu Noc divadel 

2014 improvizačním maratonem Nejsme idioti?! v režii Mar-

tina Zbrožka.
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Events NoD
V roce 2014 se uskutečnilo v rámci dramaturgie EVENTS NoD 

97 projektů a desítky komorních eventů v  rámci VIDEO ART 

galerie. V rámci dramaturgie probíhala také spolupráce s něko-

lika festivaly (Queer eye, Prague Pride, Struny podzimu, Arcolor) 

a s organizacemi, podporující nové hudební myšlení (Pražská 

komorní filharmonie – Krása dneška). 

Mezi nejvýraznější projekty EVENTS NoD za rok 2014 patřily 

například pravidelné večery Urban Beats, koncert talentované-

ho hudebníka Jamese Harriese, koncert kapely Never Sol a hu-

dební formace Monikino Kino, křest desky Leny Yellow a kapely 

Johannes Benz, hudební večery Trumpet‘n‘Bass, hudební pro-

dukce alternativní skupiny ILLE, hudební festival Struneři, kon-

cert mladé a progresivní skupiny Voila a další. 

Událostí roku 2014 a společným projektem všech drama-

turgií byl výše zmiňovaný festival BE TWENTY TWO.

Galerie NoD
Už v roce 2013 se změnila koncepce výstavní činnosti v tom 

smyslu, že ke stávajícímu programu se přiřadily dva nové pro-

jekty. Vedle hlavního prostoru Galerie NoD a Café NoD, kde má 

již program svá pravidla, se utvořil program Video NoD a galerie  

NoD Mini. 

V roce 2014 však došlo ke změně i v zaměření Galerie NoD 

a Café NoD, kde má program různorodější zaměření. Byli vyzvá-

ni další kurátoři, kteří získali možnost představit se dvěma nebo 

třemi projekty. Vznikají tak i bloky orientované různým způso-

bem tak, aby se ještě víc ukázaly souvislosti českého umění se 

zahraničním, aby se současné umění představilo z nových úhlů 

pohledu a aby byl celý program pestřejší a různorodější.

V  první polovině roku realizoval své výstavy Viktor Čech, 

který již v Galerii NoD hostoval a který se mnohokrát prosadil 

se zajímavými projekty. Bloky představované projekty oslove-

ných kurátorů přerušují výstavy výrazných osobností českého 

i zahraničního umění různých generací, které zásadním způso-

bem ovlivnily podobu současného umění nebo jejichž tvorba 

dlouhodobě souvisí s činností instituce.

Touto změnou koncepce výstavního programu se výtvarná 

či vizuální část programu přibližuje divadelní a hudební části, 

protože se zde rovněž rozvíjí systém „stagiony“, který přináší 

možnosti dalších přístupů a který dovoluje další rozšiřování scé-

ny představované v Experimentálním prostoru Roxy.

Od začátku roku 2014 jsou také prodlouženy termíny jed-

notlivých výstav, které měly do té doby trvání dvou až tří týdnů. 

Také jsou k jednotlivým výstavám, na které je více času, připra-

veny malé katalogy (skládačky) s českým a anglickým textem.
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Video NoD
Původní prostor hlavní galerie se na sklonku roku 2012 trans-

formoval na samostatně funkční galerijní prostor zaměřený vý-

hradně na videoart, a to s nezávislým programem a produkcí. 

V kontextu videoartu, v duchu experimentu, má galerie Video 

NoD danou pevnou koncepci a nabízí kvalitní program. Proto 

je jistě právem označována za unikátní projekt nejen v českém 

měřítku.

Výjimečnost prostoru tkví též v možnostech prezentace, je-

hož snahou je zprostředkovat divákovi nesnadno pochopitelné 

téma českého videoartu. Video galerie nabízí autorům bezpro-

střední konfrontaci tvorby a díky hbitému rytmu čtrnáctiden-

ního cyklu výstav i  výzvu rozvádět umělecký dialog. V  rámci 

programu mohou autoři realizovat vedle site specific projektů 

vytvořených na míru i  prezentaci starších děl zasazených do 

nového prostředí a kontextu. Uznávaní autoři mohou získat re-

trospektivní vhled do své dosavadní tvorby a mladší generace 

vyzkoušet práci s novými technologiemi.

Dalo by se hovořit o plasticitě Video NoD galerie, která nejen 

svými technologickými možnostmi, ale i přístupem konfrontuje 

strnulost obvyklých galerijních prezentací videoartu a zároveň 

vyzývá diváky k porovnání kvalit a přístupů jednotlivých umělců.

Galerie VIDEO NoD (lat. videō /vidēre /vīdī /vīsum – vidět, 

dívat se) nejen pro prezentaci videoartu začala svou činnost 

19. listopadu roku 2012 s  koncepcí zaměřenou na přehlídku 

uměleckých děl experimentujících s pohyblivým obrazem. Ino-

vativním způsobem tak doplnila program Galerie NoD.

Od prosince 2014 disponuje technologickým unikátem 

360° projekcí.

Mini NoD
Galerie NoD Mini (galerie pod schody) zahájila svou činnost 

v srpnu roku 2012 a funguje jako rezidenční prostor pro začí-

nající kurátory. Začátkem roku 2013 (leden až březen) doběhl 

program Ondřeje Čecha, zaměřený na projekty studentů praž-

ských vysokých uměleckých škol. V kurátorském výběru Veroni-

ky Zajačikové pak se zaměřením na mimopražskou scénu a na 

autory zahraniční.

V březnu 2014 proběhla otevřená výzva pro začínající kurá-

tory. Rezidenční stáž tak získaly projekty Terezy Kopecké, stu-

dentky Kurátorských studií FUD UJEP v Ústí nad Labem a Sáry 

Davidové, absolventky Karlovy univerzity v Praze.
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Zpráva o partnerské 
činnosti ve Školské 28

Celoroční výstavní projekt Komunikační prostor Školská 28 za-

hrnující výstavy a doprovodné vzdělávací programy s tvůrčími 

pobyty hostujících umělců naplnil dle našeho mínění v  roce 

2014 cíle a dramaturgickou koncepci galerie. Zpravidla jedno-

měsíční výstavní projekty v interiéru galerie doplnily výstavy ex-

teriérových projektů „Bílý nástěnka“ a „Galerie Díra“, které v prv-

ním případě nabízejí prostor k prezentaci prací určených daným 

formátem ve veřejném prostoru, a v druhém rozšiřují možnosti 

výstavy pro tvůrce, kteří se věnují zvukovému umění. 

Celkově bylo realizováno 16 původních výs tavních projek-

tů (5 pro „Bílý nástěnka“) a 100 koncertů, tvůrčích dílen, per-

formancí, projekcí, prezentací a diskuzních večerů v drama-

turgii prezentačně-vzdělávací. Během roku byly realizovány 4 

tříměsíční a 1 měsíční tvůrčí pobyt zahraničních umělců, kteří 

měli možnost prezentace, seznámení a zapojení se do součas-

né kulturní scény. 

Výstavní projekt a  doprovodné programy překročily žánrové 

i lokální kulturní kontexty směrem k širší komunitě a intenzivní 

mezinárodní spolupráci. V současné době je zájem o spolupráci 

s galerií z Čech i zahraničí takový, že nejsme schopni nabídky 

integrovat. Jedná se zejména o kurátorsky orientovanou me-

zinárodní spolupráci na výměnných, výstavních a rezidenčních 

projektech a zájem o prezentaci v galerii. Ve spolupráci s nor-

ským a islandským partnerem jsme zažádali o financování spo-

lečného projektu v rámci programu Norských fondů. 

Zájem o výstavy a doprovodné programy jsme monitorovali 

u různých generací a médií. Většinou je program galerie kladně 

hodnocen indexem jako iniciační, interdisciplinárně zaměřený 

jak co se týká výstavní dramaturgie, tak programů vzdělávacího 

a prezentačního charakteru. Výstavy s intenzivním programem 

prezentačně – vzdělávacích pořadů nabízejí mimořádnou plat-

formu pro setkávání a tvůrčí spolupráci samotných účastníků 

programu a možnosti prezentace. Širší veřejnosti umožňují se-

známit se s prací autorů a aktuálními tématy a formami sou-

časného umění.

Školská 28 má bezbariérový přístup, výstavy a část dopro-

vodných programů je bezplatná, program je bilingvní – 90 % 

tiskových zpráv a programů je přeloženo do anglického jazyka, 

což se odráží v pravidelné návštěvnosti galerie cizinci, ať už tu-

risty či dlouhodobě žijícími v Praze, kteří mají zájem zapojit se 

aktivně do programu. Pravidelně připravujeme dílny nebo pro-

gramy pro rodiny. Na přípravě speciálních akcí rovněž spolupra-

cujeme s obyvateli domu a okolními kulturními institucemi (ga-

lerie fotograf, artmap, asociace mlok, hračkotéka, kolíbka atd.). 

Díky pravidelné spolupráci s dalšími neziskovými organiza-

cemi byl i v  letošním roce často prostor využíván menšinami 

různého zaměření (gender, děti a mládež, senioři, rodiny s dět-

mi, technologické tvůrčí dílny atd). V programu dáváme prostor 

studentským projektům. Jsme také aktivně zapojeni do výměn-

ného evropského projektu Erasmus studentských a pracovních 

stáží, v rámci nichž začleňujeme do provozu galerie zahraniční 

studenty. V tomto programu byly letos realizovány také 4 pra-

covní stáže zahraničních studentů uměleckých škol. 
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V roce 2014 galerie ve veřejné výzvě pro podání výstavních 

projektů pro období 6/2015 – 6/2016 obdržela 34 výstav-

ních projektů a  z  nich poradní sbor ve složení Mgr. A. Doc. 

Pavel Mrkus, Mgr. Blanka Švédová, Mgr. Jozef Cseres, Mgr. A. 

Michal Kindernay doporučil 6 projektů, které galerie zahrne do 

realizačního plánu pro příští rok.

Možnost dlouhodobějšího plánování vzhledem k  udělené-

mu 4 letému grantu MHMP pro roky 2014-2017 program sta-

bilizovalo, což se mimo jiné odrazilo v roce 2014 i v mírném na-

výšení návštěvníků galerie. Svědčí to rovněž o stabilním zájmu 

o program ze strany veřejnosti. Snažíme se udržovat kontakt 

s veřejností přes pravidelně a průběžně aktualizovanou webo-

vou stránku v češtině i angličtině, facebook, e-mailový adresář, 

roznášené tištěné programy a aktualizací programů na různých 

serverech. Některé výstavy a programy doplňujeme dokumenty 

rozhovorů s umělci, které jsou prezentovány na stránce Školská 

28, na Artycok.tv, hisvoice apod.

Mediální zájem zaznamenáváme pravidelně: 5x informoval 

o programech Český rozhlas-Vltava, 4x Česká televize (Událos-

ti v kultuře, ČT24), další programy a výstavy byly reflektovány 

pravidelně jinými médii, ať internetovými (aktuálně.cz, scéna) 

či tištěnými (Lidové Noviny, A2, His Voice, Ateliér, FlashArt). Re-

flexe o dlouholeté činnosti Školské vyšla kupř. v Art & Antiques, 

artyčok tv.) 

Více informací ve výroční zprávě Školské 28: 

www.skolska28.cz/o-nas
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Seznam vyplacených příspěvků 2014
Hnutí Brontosauři v Himalájích – vydání knihy 30.000 Kč

Fair Art o.s. – podpora organizace   10.000 Kč

Markéta Zdebská – kryt na piána na ulici  35.000 Kč

Štepán Beránek – projekt Armageddon  40.000 Kč

Umělci pro vánoční večírek nadace  8.000 Kč

Klára Hendrychová – projekt Tibet house  32.316 Kč

CELKEM      155.816 Kč

Seznam dárců 2014
Jan Mayer – dar na projekt Tibet House 100.000 Kč

Daniel Bergmann – dar na program LinhArt fond 120.000 Kč

Zdeněk Fáňa Svoboda – běžný dar  2.500 Kč

CELKEM    232.500 Kč

Náklady na správu Linhartovy nadace
Statut Linhartovy nadace omezuje v článku X. náklady na sprá-

vu nadace následovně: „Celkové roční náklady nadace souvise-

jící se správou nadace nesmějí převýšit 50% souhrnu všech 

nadačních příspěvků poskytnutých ročně nadací třetím oso-

bám.“ Nadačními příspěvky se v dikci zákona v době vzniku to-

hoto statutu /r. 1999/ myslí i veškerá nadační činnost v hlavní 

činnosti, do které nám nyní spadá kromě nadačních příspěvků, 

i činnost programového teamu pro Roxy/NoD.

Linhartova nadace vydala v účetním roce 2014 v nadační hlav-

ní činnosti celkem 3,002.474,67 Kč. Náklady související přímo 

s vlastní správou nadace v roce 2014 činily 1,032.493,52 Kč 

tedy 34,38 % v poměru k výdajům v nadační činnosti.

Údaje o hospodaření nadace 2014
Náklady  10,924.280,– Kč

 Materiálové náklady  15.984,– Kč

  Spotřeba materiálu  15.984,– Kč

  Spotřeba energie  0,– Kč 

 Služby    7,536.296,– Kč

 Osobní náklady   466.910,– Kč

 Ostatní náklady   2,495.772,– Kč

 Odpisy DNM a DHM   146.152,– Kč

 Poskytnuté příspěvky  155.816,– Kč

 Daň z příjmů    107.350,– Kč

Příjmy  11,282.753, – Kč

 Příjmy z hlavní činnosti  3,298.355,– Kč

 Ostatní výnosy   5,161.903,– Kč

 Přijaté dary a dotace   232.500,– Kč

 Mimořádné výnosy   2,589.995,– Kč

Úplná účetní závěrka je v příloze této zprávy.

Příspěvky finanční – podrobně výše v oddílu „nadační příspěvky“

Účetní závěrka pro rok 2014 byla ověřena výrokem auditora. 18  ⁄ 20 
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Zpracování nové webové prezentace

Práce na archivu a na reprezentativních záznamech 27leté historie nadace

Rekodifikace statutu nadace v souladu s novým Občanským zákoníkem

Rozvíjení nadačního programu „Podpora umění ve veřejném prostoru“

Nové formy podpory projektů nadací

Podpora nadací založených a již rozvinutých projektů v Roxy/NoD a Školské 28

Vyhlášení nových programů s novou aktuální tématikou v souladu s cíli nadace

Program LinhArt Fond pro podporu starší generace umělců v nouzi

Příprava souhrnné publikace pro Galerii NoD za roky 1999-2015
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Soubor projektů, který s pomocí a asistencí Linhartovy nadace 

vznikl a bude dále rozvíjen, by nemohl být tak obsáhlý bez vý-

znamné podpory řady firem, jednotlivců a institucí. 

Linhartova nadace na tomto místě děkuje všem svým pod-

porovatelům, zejména pak Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu 

Kultury ČR, týmům Roxy/NoD a Školské 28 za jejich obětavou 

a důslednou práci, řadě přátel, příznivců a spolupracovníků.

    V Praze dne 20.6.2015 schválil 

    

    

    předseda správní rady Jan Mayer

Přílohy: 1. Účetní závěrka k 31.12.2014 

   2. Zpráva auditora

Slovo závěrem
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