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Slovo úvodem

Posláním Linhartovy nadace je otevřená komunikace mezi uměleckou komunitou a širokou veřejností, 
povznesení všeobecného kulturního vědomí, hledání kulturní kontinuity v současném umění 
s důrazem na podporu všeho nového, právě zrozeného. Linhartova nadace nepřipouští jakoukoli formu 
diskriminace kvůli rase, pohlaví, etnické příslušnosti, věku, sociálnímu postavení, 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 působí v Praze 1 v Dlouhé tř. 33 .
K pružnému naplňování svých cílů Linhartova nadace úzce spolupracuje s 10:15 Management, s.r.o.,
založenou 1995 a s DEAI /Setkání o.s., založeném v roce 2004. 
10:15 Management, s.r.o. zabezpečuje provoz v celém Experimentálním prostoru ROXY- NOD. 
DEAI o.s. naplňuje programem mimo Experimentální prostor ROXY- NOD i Komunikační prostor
Školská. V roce 2006 byly otevřeny možnosti spolupráce s relevantními subjekty v Asii ve Vietnamu.
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Základní údaje 

Linhartova nadace je zapsaná v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N., 
vložka 72

Správní rada: Jan Mayer (předseda), Daniel Bergmann, 
Petr Pištěk, Tomáš Skalický, Martin Vitouš
Vladimír de A. Lima

Dozorčí rada: Veronika Stanková, Martin Černý
Richard Heger

Adresa: Dlouhá 33, 110 00 Praha 1, 
telefon: 224 82 82 85, fax: 224 82 82 85, 
e-mail: info@ linhartovanadace.cz
http://www.linhartovanadace.cz

Bankovní spojení 14934-111/0100
IČO: 496 27 201 

Výše nadačního jmění: 2 150 000,- Kč 
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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
Vincent Venera Richard Konvička
Denisse Davis Josef Malejovský

V náhledu je sbírka prezentována na el. adrese: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.389218101194151.1073741850.196938900422073&type=3
podrobný seznam je uveden ve výčtu majetku nadace v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.389218101194151.1073741850.196938900422073&type=3
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Přehled činností

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. 

K přímé podpoře umělecké tvorby Linhartova nadace realizuje program nadačních příspěvků. 
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
ekologie ve společensko-kulturním životě
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Program nadačních příspěvků

Žádný umělecký projekt nevzniká bez autorů, proto se Linhartova nadace soustředí na program nadačních 
příspěvků.
Program je zaměřen na podporu nadaných umělců, uměleckých managerů a uměleckých profesí 

technického charakteru. Příjemci nadačního příspěvku mají možnost se podílet na jednotlivých 
projektech, které jsou realizovány převážně v prostorách a pod patronací Linhartovy nadace. Tím 
dostávají možnost si ověřit vlastní postupy, získat zkušenosti, navázat profesní kontakty a naučit se 
týmové práci. Pro mnohé z nich se jedná o první příležitost po ukončeném odborném vzdělání, či ještě za 
dob studií, realizovat vlastní projekty a připravit se tak na vlastní profesionální dráhu. Linhartova nadace 
tak vychovává mladou nezávislou uměleckou obec k samostatnosti, solidnosti a odvaze tvořit.

Linhartova nadace poskytuje nadační příspěvky nejen finanční ale i nefinanční, formou poskytnutí materiálu a 
prostor k tvorbě.

Celkový objem nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2012 činí  746.700,- Kč 
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Seznam vyplacených příspěvků  2012 - celkem: 746.700 Kč

Nathan Havel Marhold            60 000 Kč
Nathan Havel Marhold          270 000 Kč
Pištěk Jakub                           120 000 Kč
Aliačová Andrea                             4 500 Kč 
Zajíček Pavel                              100 000 Kč
Brikcius Eugen                             45 500 Kč
Rut Adam                                      30 000 Kč
Slomek Jaromír                              1 500 Kč
Kramarovič Milan                           3 000 Kč
Váchová Alena                             32 000 Kč
Halaš Adam                                    5 300 Kč
Dykast Pavel                                 16 000 Kč
Brikciusová Zuzana                     58 900 Kč

CELKEM                           746 700Kč
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Seznam dárců 2012 – celkem: 271.769,80 Kč

Havlová Patricia                 20 000 Kč
De A. E Lima Vladimír                 30 000 Kč
Beranová Jaroslava     11 769,80Kč
Darolová Diana                 10 000 Kč
Jan Mayer  5 000 Kč
Snášel Karel                                  20 000 Kč
Nizozemské velvyslanectví         25 000 Kč
Ministerstvo kultury                        150 000 Kč

CELKEM                     271 769,80 Kč
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Podpora projektů - prostory

Zázemím pro uskutečnění projektů Linhartova nadace rozumí i konkrétní realizační prostor. 

Literární nápady

Experimentální prostor Roxy je za zvýhodněných podnájemních podmínek 
podporovaným projektům k dispozici (je pronajat od r. 1993) a prostor NoD (je pronajat 
od r. 1998).

 

Komunikační prostor Školská 28
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Více o programech v r. 2012
Literární nápady 

Projekt Kulturní ekumena 2012 (I.-V.) v rámci Literárních nápadů Linhartovy nadace 2012 
proběhl v souladu s očekáváním úspěšně. Setkání I., II., III., IV.  a  V. se odehrála v sále Boženy 
Němcové v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Setkání k  150. výročí úmrtí 
Boženy Němcové (Žena česká, matka česká – Božena Němcová, 26.6.2012) se zúčastnilo mnoho 
povolaných hostů: Eda Kriseová, Josef Mlejnek, Zdeněk Hrbata, Tomáš Vrba, Václav Maidl, Jan 
Vodňanský a další. Během večera se vystupující zabývali nejen tím, co Boženu Němcovou inspirovalo 
(český venkov s kulturou jemu vlastní), ale i těmi, které tato statečná žena sama inspirovala (mezi ně 
patří i Franz Kafka). Při setkání k 150. výročí narození  Arthura Schitzlera (Rej Arthura Schitzlera, 14.5. 
2012) se na ekumenickém pódiu objevili Gerald Schubert, Milan Tvrdík, Lucie Merhautová, Zuzana 
Augustová, Petr Brod a další. Došlo i na Schitzlerův intimní deník, kde se potvrzuje, že děj 
jednoaktovky s názvem Der Reigen, česky Rej, není vycucán z prstu. Podobný rej se odehrával ve 
Schitzlerově životě. S tím rozdílem, že Schitzler nebyl alternován, jen partnerky se měnily.
Třetí setkání v podobě Literárního výletu k 120. výročí narození Karla Poláčka začalo již tradičně na 
nádvoří  Vojenského historického ústavu na Žižkově. Hned v prvním dějství poláčkovského dramoletu 
byly zobrazeny jubilantovy dojmy z první světové války. Poláčkovi čtenáři vědí,  že v Podzemním 
městě se tragika války projevuje jako nuda. Druhé dějství dramoletu se odehrálo před stadionem 
Viktorie Žižkov. Výletníci a čtenáři Mužů v ofsajdu se dozvěděli, že původní  Viktorka byla na Ohradě, 



zatímco její dnešní hřiště stojí na místě bývalého dělnického klubu Slavoj Žižkov. 
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Po pietním zastavení v Centru Franze Kafky v Široké ulici, kde Markéta Mališová promluvila o 
vydávání spisů Karla Poláčka a Petr Brod připomněl Poláčkovo židovství a tragický závěr jeho života, 
výlet pokračoval zastavením v galerii Smečky, odkud účastníci následovali herce představujícího Karla 
Poláčka, který se vydal po pravém chodníku Žitnou dolů. Před Příčnou ulicí uslyší Poláček (a s ním i 
výletníci) dva výstřely. Na protějším chodníku probíhá rekonstrukce atentátu na Aloise Rašína. 
Otřesený Poláček pokračuje do Tůmovky (Lazarská 3), kde se ale žádné soudní drby nedoví. Na místě 
legendární kavárny stojí banka.
Účastníci odjíždějí na Pohořelec. Na nádvoří Památníku národního písemnictví jim ředitel Zdeněk 
Freileben ukáže vzácná vydání Poláčkových děl včetně rukopisů. Poslední dějství dramoletu se 
odehrává na dvoře Strahovského pivovaru. Je věnováno frázi, tedy protivě originálního vyjádření, 
jehož byl Poláček pravým mistrem. Frázi chápal jako projev mravní inflace.
Při  čtvrté Kulturní ekumeně byl uctěn Bedřich Feuerstein (Architekt-umělec Bedřich Feuerstein, 
22.10.2012). V průběhu večera vystoupili Zdeněk Lukeš, Pavel Hladík, Petr Franta, Jan Vodňanský a 
další. Z Londýna zaslala pozdrav Irena Žantovská. Došlo i na tragický konec  Feuersteinova života. 
Jeho sebevražedný skok z Trojského mostu lze vyložit jako skok do umělecké věčnosti. Jak už to 
v českých zemích bývá, geniální architekt byl oceněn teprve po svém skonu, a to všemi včetně jeho 
protivníků.
Pátá Kulturní ekumena byla věnována Jiřímu Červenému ( Jiří Červený – kabaretiér z Táflrundy, 
19.11.2012). Hold advokátovi,  který se stal kabaretním umělcem, a když se mu jako řediteli stal 
kabaret řemeslem, vrátil se k advokacii, která se v jeho kabaretním podání stala uměním, složili Petr 
Fleischmann, Staša Fleischmannová, Soňa Červená, Jiří Kučera, Jan Vodňanský a další. 
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Všem dodnes imponuje vtip a šarm legendárního zakladatele Červené sedmy, vtip a šarm, které si 
brousil v pověstné Táflrundě, stolní společnosti české kulturní elity.

Výlet i celý cyklus proběhl zdárně. Ohlas mezi četnými účastníky i v médiích svědčí o tom, že se 
podařilo dosáhnout cíle našeho projektu – ozřejmit dílo jubilujících velikánů, nemluvě o jejich 
inspirujícím vlivu na českou kulturu.

Experimentální prostor Roxy/NoD

Rok 2012 byl pro klub Roxy nesporně velmi významným, neboť v tomto roce dosáhl významného 
jubilea – 20. let výročí od svého vzniku.  Dramaturgie zmapovala celý vývoj těchto 20 let a po celý rok 
organizovala speciální akce pod hlavičkou tohoto výročí, jejichž vyvrcholením se stal jeden celý týden 
v říjnu, který důstojně representoval rozsáhlou žánrovou pestrost za celé období své existence.
 Hudební dramaturgie klubu Roxy v r. 2012 využila všech osvědčených prostředků a zkušeností, 
včetně navázání spolupráce s tuzemskými a zahraničními experty v hudební oblasti a velmi úspěšně 
navázala na předchozí koncepty klubové kultury poslednich let, zaměřila se na velmi progresivní 
hudební styly, které oslovují převážně mladé náročné publikum, mimořádně se soustředila na rozšíření 
zahraničních koncertů, nejlepších současně světově známých umělců elektronické hudby,  tradičně byl 
dáván prostor všem ostatním oblastem od klasické hudby po všechny odnože rocku, ska, hip hopu, 
jazzu, blues, funku, etnické hudby, world music a alternativy. Pro své projekty se podařilo vytvořit 
kvalitní a moderní technické zázemí, které umožňuje vystoupení zahraničních celosvětově uznávaných 



a tuzemských hudebních projektů s nadstandardními požadavky. 

Linhartova nadace                                                                                               Zpráva za rok 2012

Dramaturgie klade ovšem velký důraz na to, aby byl dán stejný prostor nezávislým nebo začínajícím 
umělcům a experimentátorům.

Tímto postojem splnila svůj cíl oslovit co nejširší veřejnost, vytvářet podmínky a předpoklady pro 
podněty z oblasti současného 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 
problematika formou hudebních projektů propojených s kreativním vizuálním obrazem.
Moderní prostor klubu Roxy byl během roku neustále zdokonalován tak, aby dal prostor vyniknout 
umění, kterým je videoart a vjing. Většina akcí se pyšní dokonalými vizuálními scénografickými 
instalacemi, ty se staly s kreativním zpracováním prostoru včetně dekorací součástí mnoha hudebních 
akcí. Tyto unikátní instalace, stále se zdokonalující technologie a umělci připravené vizuální materiály 
umožňují umocnit zážitek návštěvníků všemi smysly. Návštěva takto vychytaných speciálních akcí 
nabídne nejen kulturní zážitek, ale stává se tak opravdovým vytržením ze všednosti.  

Dramaturgie TEATRO NoD  je jednou z hlavních programových linek experimentálního prostoru 
Roxy/NoD. Věnuje se zejména autorskému, inovativnímu a experimentálnímu divadlu, a to již od roku 
2000, kdy byla tato dramaturgie pokračováním programové řady TEATRO XY. Prvním divadelním 
dramaturgem byla Irena Perclová, poté na uměleckou činnost navázal Ondřej David a Iva 
Machačová. Od roku 2008 se uměleckým vedoucím stal Adam Halaš, který divadelní dramaturgii 
vede dosud. Prostor NoD je vsoučasné době jeden z nejvýraznějších divadelních míst české 



alternativní scény.
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Divadelní dramaturgie TEATRA NoD tvoří složku programu Experimentálního prostoru Roxy/NoD. V 
jejím rámci jsou prezentovány projekty především českého nezávislého a autorského scénického 
umění, a to napříč všemi žánry od činoherních inscenací přes taneční divadlo, nonverbální divadlo, 
divadlo s žánrovým přesahem (crossover projekty), divadlo integrující specifické sociální skupiny.
Společným jmenovatelem jednotlivých inscenací je experiment, inovace a progresivita. Ač je prostor 
NoD de facto staggionou, soustředí se kolem něj skupina nezávislých umělců a divadelních souborů, 
kteří zde realizují své projekty. Většinou se jedná o projekty přesahující svůj žánr, které těžko hledají 
možnost prezentace v klasických divadlech.

V roce 2012 se odehrálo v rámci dramaturgie TEATRA NoD 91 inscenací. V průměru 9 divadelních 
představení za měsíc. Zrealizovalo se celkem 10 divadelních premiér. Divadelní dramaturgie se 
aktivně podílela na programu několika divadelních festivalů (festival příští vlna . . . next wave, 4 + 4 
dny v pohybu, Česká taneční platforma, Malá inventura a festival Apostrof. Experimentální prostor 
Roxy/NoD zrealizoval vlastní multižánrový festival BE TWENTY, v jehož rámci se představilo několik 
stěžejních divadelních projektů TEATRA NoD (Rozpostřeno, Teatr Novogo Fronta – Tajemství růže, 
Kašpárek v rohlíku – Nevíchovný koncert a další).

Dramaturgie EVENTS NoD je další z programových linek experimentálního prostoru Roxy/NoD. 
Jedná se o nový dramaturgický směr, který vychází z původní dramaturgie NoLab. Původní 
dramaturgie byla rozšířena o koncertní, komponované a diskusní projekty. V rámci EVENTS NoD se 



realizují také projekty propojující všechny dramaturgie NoD. Vedle divadelní dramaturgie TEATRO 
NoD, Galerie NoD, hudební dramaturgie klubu Roxy doplňuje EVENTS NoD celkovou programovou 
strukturu experimentálního prostoru Roxy/NoD. 
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S jednotlivými dramaturgiemi se vzájemně doplňuje a podporuje novátorské aktivity v oblasti tvůrčího a 
inovativního uměleckého vyjádření. V posledních letech byl uměleckým vedoucím této dramaturgie 
Martin Blažíček, později Jiří Havlíček, v současné době tuto dramaturgii vede umělecký šéf NoD Adam 
Halaš. 
Dramaturgie EVENTS NoD se zaměřuje zejména na multimediální projekty a nová media, jejímiž 
představiteli byli v roce 2012 například Věra Ondrašíková, Johana Švarcová, Petr Krušelnický, Jakub 
Kopecký, Pavel Fajt a další. Další programovou linkou EVENTS NoD jsou filmové projekty. V rámci 
těchto projekčních eventů proběhla například prezentace filmové festivalu Fresh Film Fest, a to i s 
přednáškami a diskuzemi k jednotlivým tématům. Komponované programy, které jsou také součástí 
dramaturgie EVENTS NoD, jsou komponované večery a multižánrové projekty, které kladou důraz na 
interdisciplinaritu a více oborovou propojenost mezi akademickou, vědeckou a uměleckou obcí. 
Přispívá k prohloubení jejich vzájemné komunikace. Tato dramaturgická linka využívá většinou 
všechny prostory NoD, které vytváří jednotnou platformu těchto projektů. Jedná se zejména o festivaly 
a site-specific projekty. Mezi projekty, které tvoří tuto platformu patří například diskusní večer Noc s 
diagnózou nebo festival Queer Eye / Jiný pohled. 

Kromě výše uvedených programových linií, EVENTS NoD prezentuje zajímavé, neotřelé a novátorské 
hudební a komponované produkce (Kabaret Falešná kočička, Iris ne-jde s Davem, Vložte kočku, 
Kittchen a další) a podporuje současnou hudební a VJ-ingovou scénu. V rámci této dramaturgie se 
realizují také pronájmy a koprodukce komponovaných a multižánrových akcí. Jako novinku přinesla 
tato dramaturgie v roce 2012 nový program spojený s prostorem galerie - Video NoD, kde se 



pravidelně odehrávají komornější formy hudební a filmové tvorby výše uvedeného programového 
zaměření. 
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Sám prostor Video NoD se stal novým galerijním prostorem pro prezentaci videoartu, v němž se 
projekty za kurátorského vedení budou obměňovat jednou za 14 dní. 
 
V roce 2012 se uskutečnilo v rámci dramaturgie EVENTS NoD 52 projektů a desítky komorních eventů 
v rámci video art galerie. V rámci dramaturgie probíhala také spolupráce s několika festivaly (Kino 
kabaret Praha, Struny podzimu) a s organizacemi, podporující nové hudební myšlení (Pražská 
komorní filharmonie). Níže uvádím v příloze tohoto dokumetu přehled veškeré činnosti EVENTS NoD.

Mezi nejvýraznější projekty EVENTS NoD za rok 2012 patřily například pravidelné večery Radia Wave 
– Děláme vlny, večer improvizace Slam Poetry, koncert wrgha POWU orchestra, Kabaret Falešná 
kočička, Drumtrek Visual Pavla Fajta, koncert izraelské hudební formace The Raw Men Empire, 
koncert Jany Loty, křest nové desky TáTa kapely Vložte kočku, multimediální večer FORMA LIVE - 
Forma vs. Erotikon, hudební produkce Kittchen, divadelní projekt Věry Ondrašíkové Nespatřen a 
pohybově vizuální performance Petra Krušelnického Valentýn. Velmi výrazným projektem všech 
dramaturgií byl festival Roxy/NoD BE TWENTY.

Mladá dramaturgie EVENTS Nod se velmi rychle etablovala v rámci celkové dramaturgie 
experimentálního prostoru Roxy/NoD a stala se profesionální platformou pro současnou hudbu, nová 
media, cross over projekty a interdisciplinární umělecké programy.
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Výsledný program Galerie NoD, tedy všech jejích složek, byl do značné míry naplněn. Navíc se proti 
původnímu programu uskutečnila  úspěšná výstava Adama Stanka a Heleny Sequens, která 
představila jejich společnou diplomovou práci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Také 
proběhla mezinárodní výstava Read it ve spolupráci s pražskou AVU a především organizačně 
náročný výstavní projekt v rámci festivalu Be Twenty na oslavu 20. výročí založení klubu Roxy. Šlo o 
pět výstavních projektů uskutečněných ve stejném termínu. Jiří David – Zlatá kost – ve veřejném 
prostoru, Jakub Nepraš – videoinstalace v klubu Roxy, Michal Cimala – světelná instalace v klubu 
Roxy a výstava mladého slovenského umělce Patrika Kriššáka v prostoru hlavní galerie. V Café NoD 
proběhla dokumentační výstava fotografií a plakátů či dalších dokumentů mapujících historie Klubu 
Roxy a Galerie NoD.  Výstava Davida Hanvalda se přeřazuje na závěr letošního roku, protože autor 
měl v roce 2012 v Praze dvě další výstavy. Výstava nazvaná Iluze  byla rovněž přeložena na rok 2013. 
Výstava Bez příběhu se zatím neuskutečnila, jinak byl program hlavní Galerie NoD naplněn. Navíc 
vznikla Galerie Mini Nod v nově upraveném prostoru, kde se od září roku 2012 uskutečnily čtyři 
výstavy mladých umělců s mladým kurátorem Ondřejem Čechem, studentem VŠUP. V závěru roku 
2012 začalo působit Studio Video Artu s programem připravovaným Veronikou Zajačikovou, která se 
specializuje na český videoart. V Café NoD se pravidelně uskutečňují především výstavy studentů 
nebo čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol. 
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Projekt Komunikační prostor Školská 28 sledoval v roce 2012 dramaturgii doporučenou v listopadu 
2011 uměleckou radou KP Školská 28. Dlouhodobější výstavní projekty byly doplněny programem 
doprovodných, zpravidla večerních pořadů. Další sitespecific instalace byly realizovány ve veřejném 
prostoru pod názvem “Bily nástěnka“. Celkově bylo realizováno 12 výstavních projektů a vice než 70
koncertů, tvůrčích dílen, performancí, projekcí, prezentací a diskuzních večerů. Několik dílen s 
mezinárodní účastí proběhlo v rámci projektu SoundExchange, připraveného ve spolupráci s Goethe 
Institutem a zaměřeného na mapování genealogie experimentální hudby a nových medií ve střední a 
východní Evropě. Významná část koncertních představeni současné hudby a část projekcí byla 
realizována s podporou Rakouského kulturního fóra, nebo Francouzského kulturního institutu.
Proběhlo také 7 dílen pro děti, většinou jako doprovodný program k výstavám nebo podle samostatné 
koncepce lektorů (kresba, zvuk,video, keramika). Součástí projektu bylo 7 tvůrčích pobytů hostujících 
umělců, z toho 5 tříměsíčních, podpořených programem Visegrad Artist Residency Program.

V rámci evropského studentského výměnného programu Erasmus Student Exchange byla realizována 
1 stáž studentky z Estonska. Poradní sbor pro období 2012 – 6/2013 tvoří tito odborníci: Tereza
Sochorova - vizuální umělkyně, Matěj Kratochvil - hudebník, vydavatel a hudební kritik, Tomáš 
Pospěch - fotograf a teoretik, Ondřej Horák -kurátor a organizátor, Dana Recmanová - koordinátorka 
programu.
Realizační tym: Dana Recmanová, Miloš Vojtěchovský, Martin Blažíček, Petr Vrba, Michal Kindernay, 
Veronika Resslová, David Landa, Diana Lohmus.
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Údaje o hospodaření nadace 2012

Účetní závěrka  pro  rok  2012 v plném znění byla ověřena výrokem auditora a je 
samostatnou přílohou této zprávy.
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Náklady na správu Linhartovy nadace

Statut Linhartovy nadace omezuje v článku X. náklady na správu nadace následovně: „Celkové roční 
náklady nadace související se správou nadace nesmějí převýšit 50% souhrnu všech nadačních příspěvků 
poskytnutých ročně nadací třetím osobám.“

Linhartova nadace poskytla v účetním roce 2012 nadační příspěvky v celkové výši 746 700,-Kč.

Náklady související přímo s vlastní správou nadace v roce 2012 činily 373 153,-Kč

tedy 49,90 % z výše poskytnutých nadačních příspěvků.

Náklady související s realizací podporovaných projektů v roce 2012 činily 1 142 840 Kč.
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Údaje o hospodaření nadace 2012

Náklady 2012     6 065 067,31Kč          Příjmy 2012         6 258 479,55Kč

Materiálové náklady               68 807,80  ,-             Příjmy z hlavní činnosti               720 000,-
                                                    úroky                                             18,38

Spotřeba materiálu                     59 782,80,-  
Spotřeba energie         9 025 ,-             Ostatní výnosy                       5 266 691,40,-
Služby                4 700 127,51,-              Přijaté dary a dotace                271 769,80,-
Osobní náklady                  165 523,- 
Ostatní náklady      108 701,-
Odpisy DNM a DHM    240 628 ,-        Úplná účetní závěrka je v příloze této zprávy.
Poskytnuté příspěvky      746 700,-
Daň z příjmů        34 580,-                  
Příspěvky finanční - podrobně v oddílu Přehled činností

Příspěvky nepeněžní     



Účetní závěrka  pro  rok  2012 byla  ověřena  výrokem  auditora.
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Cíle a záměry pro rok 2013

Navázání na dosavadní mezinárodní aktivity
Lotus

Nové formy podpory projektů nadací:

Podpora nových nezávislých nonkonformních scén.

Podpora projektu Kulturní ekumena v roce 2013.

Podpora nadací založených a již rozvinutých projektů ROXY/NOD.

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

Soubor projektů, který s pomocí a asistencí Linhartovy nadace vznikl a bude dále 
rozvíjen, by nemohl být tak obsáhlý bez významné podpory řady firem, jednotlivců 
a institucí. 

Linhartova nadace na tomto místě děkuje všem svým podporovatelům, zejména pak 
Magistrátu Hl.m. Prahy,MKČR, řadě přátel, příznivců a spolupracovníků

Přílohy: Účetní závěrka k 31.12.2012, Zpráva auditora



Linhartova nadace                                                                                      Zpráva za rok 2012

Linhartova Nadace
  

Přílohy k Výroční zprávě za rok 2012
   

  




