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Slovo
úvodem

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 
Experimentálním prostoru Roxy-NoD. DEAI/Setkání z.s. 
naplňuje programem kromě Experimentálního prostoru 
Roxy-NoD i Komunikační prostor Školská 28. V roce 2006 
byly otevřeny možnosti spolupráce s relevantními subjekty 
v Asii ve Vietnamu. 

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 sídlí v Praze 1 v Dlouhé 33.
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2015

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.
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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
webové stránky: http://www.linhartovanadace.cz
Bankovní spoj.: 14934111/0100
IČO:   496 27 201 

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

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.3892181011941
51.1073741850.196938900422073&ty pe=3

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 Linhar-
tovy 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 nadacízázemí široké škále 
projektů

O činnost nadace se stará na ½ úvazku administrátor Martin 
Kolář. O archiv, evidování sbírky a katalogizaci a dokumen-
taci uměleckých děl a výstav se smluvně stará člen správní 
rady Petr Pištěk. O pokladnu se stará na ¼ úvazek bývalá 
administrátorka Patricia Havlová. Od května do prosince 
byla v Nadaci na stáži Zita Prášková.

Martin Kolář – administrátor

Patricia Havlová – pokladní

Petr Pištěk – archivář
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2/ Cíle nadace

1/ Nadační jmění

3/Provozní pracovníci nadace



Přehled nadačních 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. 

Projekt Tibet Open House

Suitcases of Discontent – výstavní projekt Gail Sagman

Aukce pro Petra Vaněčka

Program „Podpora umění ve veřejném prostoru“

Program „LinhArt Fond“ pro podporu umělců

Pronájem prostor provozním subjektům a vzájemné vztahy

Pronájem nadační sbírky

04

Aktivity  nadace

2015

Stručný přehled aktivit
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Projekt

2014/2015

Linhartova nadace se dlouhodobě snaží podporovat kul-
turní výměnu a být prostředníkem uměleckého dialogu 
mezi rozličnými kulturami. V souladu s tímto posláním 
vzešla i myšlenka zahájení projektu Tibet Open House, 
který má být centrem kulturního dialogu a centrem 
hledání společných prvků a vzájemných historických 
vlivů zdánlivě rozdílných kultur Asie a Evropy.

V prvních dvou letech se projekt zaměřuje na tibetskou 
kulturu realizací řady nezávislých aktivit. Některé se 
soustřeďují na rozvoj projektů přímo v Indii a Tib-

Dne 26. 11. 2015 byla realizována Aukce pro 
Tibet, která vznikla z popudu kurátorky Veroniky 
Zajačikové. Ta oslovila Linhartovu nadaci, aby 
přišla do galerie NoD představit svůj projekt a vyz-
vat účastníky přehlídky nezávislé výtvarné soutěže, 
aby věnovali svá díla do aukce. Linhartova nadace 
získala 43 děl autorů z této přehlídky. Byl vytvořen 
web: www.aukceprotibet.cz , kde bylo možno zís-
kat informace o aukci i obrazech. Předseda Linhar-
tovy nadace se vydal do Indie, kde se sešel přímo 
s vedením SOS Tibetan Village Schools a společně 
se rozhodli výtěžek z aukce věnovat jedné konkré-

tní škole v Himalájích ve vesnici Gopalpur.
Samotná aukce probíhala v prostorách galerie 
NoD. V předsálí byl připraven workshop
s kreslením mandal pro děti a probíhala zde pro-
jekce audiovizuálních scén. Vydraženo bylo celkem 
42 děl o celkové částce 318 787 Kč. Tato částka 
byla převedena na účet TCV GOPALPUR a ty to 
prostředky byly určeny k zajištění zimních prázd-
nin dětí bez rodičů. Dále k obnově hudebních 
nástrojů a koupi potřebných věcí k vymalování 
školy.

etu, jiné jsou realizovány v České republice. V Indii 
zajišťujeme od roku 2014 koordinaci a technické 
zajištění stavby a rozvoje kulturního a meditačního 
centra v Ladakhu ve vesnici Mulbekh. 
V roce 2015 následovaly další projekty , jako například 
spolupráce se školou TCV GOPALPUR.

V současné době probíhají administrativní a logistické 
přípravy projektu a vzniká detailní koncept obsahové 
náplně včetně dramaturgického plánu centra tibetské 
kultury, které bychom rádi otevřeli v roce 2017.

Tibet open house
2014/2015

1/ Aukce 



NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY DO PROJEKTU – celkem: 543 850,92 Kč

DARY DO PROJEKTU – celkem: 550.000 Kč

30 490 Kč

318 878,09 Kč

151 398,83 Kč

43 084 Kč           

200.000 Kč

300.000 Kč

50.000 Kč

Hendrychová Klára

Tibetan Chindren’s Village

Lamdon Society  – škola Tibet

Vystoupení umělců na aukci pro Tibet

Jan Mayer

Linhart architect s.r.o.

Patricia Havlová

(dar na projekt TOH)

(dar na projekt TOH)

(dar na projekt TOH)
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Linhartova nadace se spojila s Klárou Hendrychovou,
která studuje v Indii Tibetskou kulturu a poskytla jí 
prostředky v celkové výši 30 490 Kč na školné.
Klára Hendrychová pomáhala s administrativní
přípravou projektu Tibet Open House. 

Tibet open house
2015

3/ Další činnosti a podpora (bez přímých nadačních darů)

2/ Podpora na studium Tibetské kultury



Suitcases of Discontent– 
výstavní projekt Gail Sagman
Galerie NoD / 3.-4. 7. 2015 / Vernisáž: 3. 7. 2015, 19:00.
Margita Titlová-Ylovsky, Martin Zet, Tomáš Žižka, Gail Sagman (UK),
Martin Mainer, Joska Skalník, Otto Placht a další.
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„Jak vypadá výstava, kterou si umělec 
donese do galerie v kufru?“
Mezinárodní výstavní projekt za účastí Gail Sagman (UK), 
čestné členky Linhartovy nadace, Tomáše Žižky, Martina 
Mainera, Otty  Plachta a dalších osmnácti umělců. Díla, která 
nainstalovali do galerie, byla limitována velikostí příručního 
cestovního kufru, ve kterém je autoři přinesli. Jakou trans-
formací dílo projde, než se stane plnohodnotným objektem 
umístěným v galerii? Vernisáž se uskutečnila 3. července od 
19:00 v Galerii NoD. Večer hudebně doprovodil Tea Jay Ivo 
(CZ) a Kathy Kelly (UK). Dále na vernisáži předvedla svojí 
hru/performance anglická divadelní skupina, dorazivší jako 
součást projektu.

Výstava „Suit Cases of Dis Content“ je putovním výstavním 
projektem britské umělkyně Gail Sagman, která provozuje 

umělecký ateliér Jam Factory (http://www.gailsagman.co.uk) 
Koncept výstavy je založen na realizaci jakéhokoli prosto-
rového díla či performance (možno využít různé materiály, 
kombinované techniky, videoprojektory a reproduktory 
atd.), jejichž rekvizity  jsou na místo výstavy dopraveny ve 
standardizovaném cestovním kufru o velikosti 56x45x25 cm. 
Vystavující si vybírá pro svou realizaci své specifi cké místo
v prostorách Galerie NoD, v divadelním sále NoD
a přilehlých prostorách v den vernisáže výstavy.

Název „Suit Cases of Dis Content“ vyjadřuje podvojnost 
tématu výstavy:
1) „discontent“ coby výraz pro osobní či politickou znepoko-
jenost, neuspokojení
2) „dis-content“ jako parafráze pro vyprázdnění obsahu, jako 
reference k procesu vznikání instalace „z obsahu kufru“

https://www.facebook.com/events/782725678511382/
http://nod.roxy.cz/cs/program/gallery/849-suit-cases-of-dis-content 
Nadační příspěvky vyplacené v tomto projektu na umělecká vystoupení při vernisáži  byly celkem 4.000,- Kč.

Realizaci akce zajistil team Galerie NoD a výdaje pro přicestování i ubytování anglických účastníků byly kryty grantem zajištěným 
přímo Gail Sagman.



Aukce pro Petra Vaněčka
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V prosinci 2015 jsme společně s Nakladatelstvím 
KANT a přáteli Petra Vaněčka uspořádali ve spo-
lupráci s Galerií NoD první dobročinnou aukci 
českého umění generace 80. let na podporu vzniku 
monografi e nedoceněného a opomíjeného malíře 
Petra Vaněčka.

Aukce byla uzavřena velice úspěšným aukčním 
výsledkem čítajícím rovných 202.600,-Kč. 
V návaznosti na fi nanční a společenský úspěch 
akce připravují organizátoři druhou a plánovanou 
aukční sbírku pro Petra Vaněčka na květen 2016.

V první Aukci se vydražila díla autorů jako Ivana 
Lomová, Otto Placht, Antonín Střížek, Michal 
Gabriel či grafi ka Bohuslava Reynka a spousty  
dalších. Organizátorům se tak podařilo nastřádat 
přibližně třetinu fi nančních prostředků potřebných 
na realizaci vůbec první Vaněčkovy monografi e.

Na aukci, která byla uspořádána v prostoru NoD 
18.12.2015 jako součást vánočního nadačního 
večírku vystoupili spřátelení DG 307 a DJ’s.

V souvislosti s aukcí došlo i k založení internetových prezentací pro Petr Vaněčka.
Facebooková stránka umělce a aukčních webové stránky:

https://www.facebook.com/petr.vanecek.aukce/
http://www.vaneckova-galerie.cz
http://nod.roxy.cz/cs/program/events/899-vanocni-vecirek-linhartovy-nadace-aukc



VZNIKAJÍCÍ MONOGRAFIE

Iniciátoři akce a blízcí spolupracovníci Linhar-
tovy nadace oslovili několik uměleckých druhů, 
souputníků a přátel Petra Vaněčka s návrhem 
darování jednoho díla pro příležitost dobročinné 
aukce na Vaněčkovu podporu. „Nápad se zrodil 
před rokem, ve chvíli, kdy se Petr začal potýkat 
s vážnými důsledky onemocnění. Od té doby se 
odvíjí příběh, který můžeme nazvat 
Hledání ztraceného Vaněčka.

V kavárně Jericho se sešla dohromady skupina 
přátel, kteří se rozhodli pátrat po výskytu jeho 
prací. K uskutečnění myšlenky se posléze připojila 
Linhartova nadace a nakladatelství KANT- Karel 
Kerlický. V ateliéru Kolbenka jsme začali fotit díla, 
objevená a zapůjčená pro tento účel ze soukromých 
rodinných sbírek. Tento proces stále pokračuje, 
objevujeme další ohniska výskytu Vaněčka, resus-
citujeme či pozorujeme všechny vztahy a spoji-
tosti, které kolem Petra jsou – živé či hibernované, 
otevřené či skryté. Je to svým způsobem detek-
tivka, které společně s jejím hrdinou se zvědavostí 
přihlížíme tím, že ji společně oprašujeme,“ uvádí 
iniciátorka akce Jana Hradilková.

Nadační příspěvky vyplacené v tomto projektu 
na umělecká vystoupení při aukci byly celkem 
10.000,- Kč.

PETR VANĚČEK

akademický malíř, narozen v roce 1959 v pražském 
Podolí, patří k silné a přelomové generaci českých 
umělců, kteří vstupovali na tuzemskou scénu
v průběhu 80. let. Vaněček studoval ateliér Arnošta 
Paderlíka na Akademii výtvarných umění v Praze, 
kde se svými generačními souputníky vytvořil 
první silné „rebelantské trio“ Mainer-Vaněček-
Bačkovský. Vaněček, stejně jako jeho tehdejší 
profesor, tak přispíval k pověsti Paderlíkova atel-
iéru jako místa, kde byla i v normalizačních dobách 
možná skutečně volná umělecká tvorba.
Vaněček stál coby vystavující umělec u zásadních 
Konfrontací I. – IV. v 80. letech, spoluutvářel 
experimentální atmosféru v blízkosti uměleckých 
skupin jako byli například Tvrdohlaví, je autorem 
výmalby interiéru známé kavárny Velryba a sloupu 
v kavárně Jericho. Jan Paul označuje Vaněčkův 
obraz kvetoucí hlávky zelí na topení Paderlíkova 
ateliéru za první postmoderní obraz u nás, Vlad-
imír Kokolia uvádí Vaněčkův neidentifi kovatelný 
chumáček v souvislosti s „dílem, které jej za 
posledních dvacet let nejvíce oslovilo“. Vaněčkovo 
dílo však zůstávalo dlouhodobě nezmapováno
a zcela mimo pozornost hlavních galerijních insti-
tucí porevoluční éry.
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HISTORIE PROJEKTU

Tento nadační program vymyslel v rámci svého sti-
pendia projektový koordinátor Nathaniel Marhold 
a společně s administrátorem nadace Martinem 
Kolářem připravili na podzim roku 2013 veřejnou 
výzvu pro projekty  umělců do 35 let., včetně sou-
visející administrativní agendy formulářů, plakátů 
a propagační kampaně. 
http://linhartovanadace.cz/prispevek.html

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 první polovině roku 2014. 

DNES

Obě umělecké instalace, kompozice soch Armaged-
don Štěpána Beránka na Petrském náměstí i kryt 
na piano na ulici na Náměstí Míru Markéty  Zdeb-
ské z roku 2014 vydrželi na svém místě i v roce 
2015. Další výzva v tomto nadačním programu je 
správní radou plánována na rok 2016.

http://www.stepanberanek.cz/index.php?/proj-
ects/armageddon
http://www.byarchitects.cz/projekt-54

Nadační příspěvky vyplacené v tomto projektu 
tento rok: 0,- Kč.

V rámci programu LinhArt Fond v roce 2015 došlo k peněžitému
daru (150.000,-) pro undergroundového básníka a hudebníka
Pavla Zajíčka, který se zotavuje z následků mozkové mrtvice.

Nadační příspěvky vyplacené v tomto projektu tento rok: 150.000,- Kč.

Podpora umění
ve veřejném prostoru

LinhArt Fond
pro podporu umělců
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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 dlouhodobém a stabilním pronájmu od židovské obce (MATANA a.s.) právě Linhartova nadace.

Za účelem provozu Roxy i Nod byly zřízeny provozní organizace 10:15 Management s.r.o. a DEAI/
Setkání o.s., kterým jsou prostory v Dlouhé 33 svěřeny do podnájmu. Generálním zmocněncem
v DEAI/Setkání o.s., byl před 4 roky jmenován Jaroslav Stanko, který je zároveň jediným jednatelem 
10:15 Management, s.r.o. Jaroslav Stanko je z těchto titulů hlavním manažerem 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 dostupné v obchodním rejstříku a informa-
ce 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 rekordním čase opravila v roce 2011, viz článek 
Adama Gebriana: http://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 Komunikační prostor Školská 28, který 
předseda správní rady Linhartovy nadace Jan Mayer dal do podnájmu provozní organizaci DEAI/Set-
kání 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 fy zické osoby, tento si výslovně přál 
podřadit zdejší činnost pod hlavičku Linhartovy nadace, proto ji zde uvádíme v seznamu činností
pod bodem 8.
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Sbírka výtvarných děl zmíněná již v úvodní sekci 
výroční zprávy „Nadační jmění“ rozšířená o další 
přírůstky sbírky, např. Madony od Libora Krajcara, 
Věčný vůdce od Ivany Lomové nebo Pes od Antonína 
Střížka, je komerčně pronajímána fi rmě 10:15
Management s.r.o. za 60.000,- Kč měsíčně.
Většina děl je umístěna v kancelářích Roxy a NoD.

Díky dárcům uměleckých děl se nadační sbírka v roce 2015 
rozrostla o díla v celkové hodnotě 316 769 Kč.

Za rok 2015 tvořil příjem z tohoto pronájmu 720 000 ,- Kč. 

Pronájem nadační sbírky

Programový tým Roxy/NoD

V rámci posílení své pozice v Roxy/NoD si Linhartova nadace najala pro-
gramový (dramaturgický) tým přímo pod svá křídla. Hlavním manažerem 
týmu zůstal Jaroslav Stanko, generální zmocněnec DEAI, o.s. 
Tento postup byl od září 2015 po srpnové strategické poradě zrušen.

Tým byl 6 členný a tvořili 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 byly dále pronajímány DEAI/Setkání o.s.

V roce 2015 tak výdaje na celý tento tým byly 1,531.662,- Kč.

V roce 2015 pak příjmy za služby tohoto týmu byly 1,531.662,- Kč.
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Zpráva o partnerské
činnosti v Roxy/Nod

Výkonové ukazatele za rok 2015
celkový počet akcí (koncertů/produkcí/představení/výstav)
na vlastní scéně, z toho:
    vlastním souborem nebo ve vlastní produkci/ koprodukci
    pronájmy/služby jiným pořadatelům

počet produkcí pro děti
(z celkového počtu produkcí/představení/koncertů)

počet sálů a jejich kapacita

celkový počet návštěvníků

procento návštěvnosti

počet premiér/vernisáží

průměrná cena vstupenky v Kč

vstupné od – do v Kč

431

335
96

57

3/900

227.560

81,5%

76/39

295

0-550

Program experimentálního prostoru Roxy/NoD je tvořen čty řmi základními dramaturgickými pro-
gramy. Hudební dramaturgie soustředí svou uměleckou produkci do hlavního prostoru klubu Roxy 
a je vedena Lenkou Senovou a Adélou Sejkorovou. Ostatní umělecká činnost se realizuje v pros-
torách divadla a galerie NoD. Uměleckým vedoucím NoD je Adam Halaš. 

V experimentálním prostoru NoD soustředíme program do čty ř dramaturgických linií,
které se vzájemně prolínají v různých komponovaných a žánrově přesahových projektech. 
Stěžejní programovou osu tvoří divadelní dramaturgie – TEATRO NoD, dramaturgie kompon-
ovaných večerů a crossover 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 dramaturgickou linii tvoří VIDEO NoD,
která prezentuje současný videoart. 

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:
http://nod.roxy.cz/cs/ke-stazeni
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Roxy
Dramaturgie se v r. 2015 dosáhla kýžené kvality  v rámci zahraničních elektronických 
projektů a djs i skvělých klubových koncertů, zaměřila se na stále se zvyšující kvalitu 
produkce, na spolupráci s aktivními multižánrovými umělci a špičkovými odborníky
z hudební branže.

Podařilo se získat respekt mnoha pravidelných i občasných návštěvníků díky výběru 
prestižních zahraničních hostů i nových neotřelých jmen. Nadále se zvyšuje náročnost na 
desing interiéru Roxy, který klade velký důraz na estetiku prostoru a současně i na větší 
pohodlí návštěvníků.

V neposlední řadě jsme se zaměřili i na zkvalitnění zvukové a osvětlovací techniky, což je 
nepochybně jedním z důležitých předpokladů úspěchu hudebních akcí. Podařilo se znovu 
nastavit stále se zvyšující laťku úrovně hudebního programu jak v rámci celého roku, tak 
i v rámci výroční týdenní akce tentokrát pod hlavičkou BE23, kdy se opět podařilo zajistit 
atraktivní umělecká jména, která přilákala velké množství návštěvníků z tuzemska i ze 
zahraničí. Roxy se tak defi nitivně obstálo a troufáme si tvrdit, že patří mezi nejlepší kluby 
světa, což potvrzuje čím dál větší zájem o spolupráci ze strany zahraničních umělců
a světových agentur a managementů.

I v tomto roce byl moderní prostor klubu Roxy během roku neustále zdokonalován tak, 
aby dal vyniknout umění, kterým je VIDEOART a VJING. Většina elektronických akcí 
pyšní dokonalými vizuálními scénografi ckými 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 materiály umožňují návštěvníkům vychutnat zážitek všemi smysly. 
Návštěva takto vizuálně doprovázených akcí nabídne nejen kulturní zážitek, ale stává se 
opravdovým vytržením ze všednosti.
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Teatro NoD
Divadelní dramaturgie „TEATRO NoD“  pokračovala v roce 2015 v naplňování vize umělecké sta-
giony, kde hlavní programovou strukturu tvoří profesionální autorské inscenace. Hlavními žánry, 
kterými se „TEATRO NoD“ prezentuje jsou experimentální činoherní projekty , taneční
divadlo, nonverbální divadlo, divadlo s žánrovým přesahem (crossover projekty ) a divadlo
integrující specifi cké sociální skupiny.

V roce 2015 se odehrálo v rámci dramaturgie TEATRO NoD 72 inscenací. V průměru 7 divadel-
ních představení za měsíc.
 
Zrealizovalo se celkem 9 divadelních premiér z domácí scény: Balkán MIME FATALE v režii 
Iriny Andreevy, pražskou premiéru měla inscenace Kláry Alexové THE PLACE TO BE IN THE 
MIDDLE OF NOWHERE a představení Aleše Čermáka Země se chvěje. 

Na podzim se uskutečnilo dalších 6 premiér. Umělecké trio Jan Nebeský, Lucie Trmíková a David 
Prachař vytvořili inscenaci Dvojí domov/z Čepa. Soubor fy zického divadla Tantehorse zrealizovali 
performance Lessons of touch, režisér Jiří Adámek představil nový projekt Boca Loca Lab Na útěku 
a Nori Sawa uvedl inscenaci Krysař.
 
Divadelní dramaturgie se aktivně podílela na programu několika divadelních festivalů, mezi 
které patří Malá inventura, festival Česká taneční platforma, festival Nové Evropy 2015,
mezinárodní festival mimického divadla MY MIME, festival Apostrof a festival příští vlna/next 
wave. Experimentální prostor Roxy/NoD vytvořil ve vlastní produkci festival BE 23, v jehož pro-
gramu zrealizoval site-specifi c projekt FATAMONTÁŽ. V této performanci účinkovali Jana Vrána, 
Dora Sulženko-Hoštová, Martin Talaga  a Hana Turečková.

Kromě výše zmíněných premiér, divadelních festivalů a zahraničních produkcí se v rámci TEATRA 
NoD reprízovaly v roce 2015 úspěšné divadelní projekty  z minulých období jako například 
Kabaret Shakespeare Jana Nebeského, Kitchen drama Ondřeje Davida, Push the Button a Balkán 
od MIME FATALE, Já hrdina Jiřího Havelky, One step before the fall Spitfi re Company
a 6 miliard sluncí Evy Rysové.
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Events NoD
Dramaturgie EVENTS NoD se v polovině roku 2015 prezentovala v rámci celkové kon-
cepce programu NoD několika zajímavými projekty . Celkem se uskutečnilo 47 hlavních 
celovečerních projektů a 30 doprovodných akcí, které se realizovaly mimo hlavní sál v pros-
toru NoD. Nejvíce byly využívány prostory VIDEOART GALERIE a KAVÁRNY NoD.
Dramaturgie EVENTS NoD se zaměřuje zejména na multimediální projekty  a nová média, 
ale také fi lmové, hudební projekty  a komponované programy.

Mezi hlavní projekty  dramaturgie EVENTS NoD patřily diskuzní večery Psychologie.cz, dále 
pravidelné přednáškové večery pořádané společně s Centrem pro studium populární kultury 
a hudebně komponovaný projekt Krása dneška. Tyto večery realizujeme  spolu s Pražskou 
komorní fi lharmonií a jedná se o cyklus moderní a soudobé hudby s náměty  jako Americká 
meziválečná avantgarda, Francouzské dada nebo Matematika a hudba.

Ve spolupráci s Linhartovou nadací se zrealizovaly dva důležité projekty  v programu NoD. 
Jedním z nich byla Aukce pro Tibet a na závěr roku se uskutečnila Aukce pro Petra Vaněčka
a koncert DG307.

Výraznou programovou událostí byl festival Roxy/NoD BE 23. Diváci mohli vidět několik 
zajímavých projektů. Mezi nimi například audiovizuální performance Ljós – FUSE (IT), 
dále hudebně zvuková performance formace BERG, působivý koncert japonské experimen-
tální hudebnice Tujiko Noriko a český večer SOUNDZ CZECH (Manon Meurt, Noisy Pots, 
Kittchen a další).

Dramaturgie EVENTS Nod se velmi rychle etablovala v rámci celkové dramaturgie experi-
mentálního prostoru Roxy/NoD a stala se profesionální platformou pro současnou hudbu, 
nová media, crossover projekty  a interdisciplinární umělecké programy.
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Galerie NoD
Program Galerie NoD byl v roce 2015 založen na střídání tematických výstav, výstav 
uměleckých a pedagogických osobností a jejich studentů, na okruhu samostatných výstav 
mladých a mladších autorů a také na výstavách hostujících kurátorů, kteří byli do
Galerie NoD přizváni. Tyto projekty  se uskutečňují v Galerii NoD a v některých 
případech přerůstají do Café NoD. Tam se ovšem zase rozvíjí program drobnějších 
výstav nejčastěji kreseb či fotografi í převážně mladých umělců. V Galerii NoD se také 
uskutečňuje výstava Linhartovy nadace, která sama po dohodě s kurátorem navrhuje její 
téma. Program byl z velké části splněn. Navíc byl  rozšířen již druhý rok o projekt Samo-
rosti, který dává v srpnu prostor pro tvorbu profesionálních i neprofesionálních umělců 
a který navázal na dřívější salóny s tím, že vítěz ceny poroty  může mít v dalším roce 
výstavu v Café Nod.

Projekt byl realizován v takřka plném rozsahu, navíc se realizovala výstava Vital 
Forces kurátorky Veroniky Zajačíkové (Filomena Borecká, Bruno Dubois, Magali San-
heira, Zbyněk Soukup), která přesahovala do roku  2015.  Místo výstavy obrazů Jakuba 
Janovského (autor sám požádal o odklad, aby mohl dokončit chystanou kolekci obrazů), 
která se přesunula na rok 2016, se konala výstava Copy it right, představující několik 
klasických osobností českého i mezinárodního videoartu (kurátoři, Veronika Zajačíková, 
Petr Vrána, Jiří Machalický). Výstava Jiřího Franty  a Davida Böhma byly nahrazena 
výstavou studentů atelieru FAVU v Brně pedagogů Jiřího Franty  a Luďka Rathouského, 
protože Jiřímu Frantovi a Davidu Böhmovi se nepodařilo získat dostatek fi nančních 
prostředků na svůj původní autorský projekt. 
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Video NoD
Původní prostor hlavní galerie, se na sklonku roku 2012 transformoval na samostatně 
funkční galerijní prostor zaměřený výhradně 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, jehož snahou je zprostředkovat 
divákovi těžko pochopitelné téma českého videoartu. Od prosince 2014 disponuje tech-
nologickým unikátem 360° projekcí.  V rámci programu mohou autoři realizovat vedle 
site-specifi c projektů vytvořených na míru, prezentaci starších děl zasazených do nového 
prostředí a kontextu. Uznávaní autoři mohou získat retrospektivní vhled 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  /vidē re /vī dī  /vī sum – vidět, dívat se) nejen pro prezen-
taci videoartu začala svou činnost 19. listopadu roku 2012 s koncepcí zaměřenou na 
přehlídku uměleckých děl experimentujících s pohyblivým obrazem. 
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Celoroční výstavní a vzdělávací projekt Komunikač ní  prostor Š kolská  28 sestává z výstav,  doprovod-
ných vzdělávacích programů, které jsou propojeny s tvůrčími pobyty  hostujících umělců. V roce 2015 
stávající dramaturgii obohatily dva mezinárodní projekty : 

Alotof – Konvergence, projekt o.s. Yo-yo zaměřený na umělecké činnosti ve venkovském prostoru
a periferiích, který byl v dubnu ve spolupráci s galerií završen intenzivním festivalovým programem
a výstavou.
 
Od května probíhá roční projekt Frontiers of Solitude/Na pomezí samoty , který zkoumá prová-
zanost post-industriální společnosti a přírody a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog 
a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami napříč Evropou. Tento projekt DEAI/setkání je 
podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné 
umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014, galerie Školská 28 je hlavním koordinátorem projektu.
 
Celkově  bylo realizová no 11 původních výstav v hlavní galerii, říjnová výstava v rámci fotograf 
festivalu byla převzata. 4 výstavy byly připraveny pro venkovní projekt „Bílý nástěnka“, 9 kompozic 
pro galerii Díra. Zmíněné dva projekty  „Bílý nástěnka“ a „Galerie Díra“ jsou exteriérové, první nabízí 
prostor k prezentaci prací určených daným formátem ve veřejném prostoru, druhý rozšiřuje možnosti 
výstavy pro tvůrce, kteří se věnují zvukovému umění. 

Uskutečnilo se přes 100 koncertů , tvů rč í ch dí len, performancí , projekcí , prezentací 
a diskuzní ch več erů  v dramaturgii prezentačně-vzdělávací.
 
Během roku byly realizovány 3 měsíční tvůrčí pobyty  zahraničních umělců, kteří měli možnost 
prezentace, seznámení a zapojení se do současné umělecké scény. 

V rá mci evropské ho studentské ho vý mě nné ho programu Erasmus Student Exchange byla realizová na 
1tříměsíční pracovní stá z  zahraniční studentky umělecké školy. 

Galerie se formou pravidelných tvůrčích dílen, zapojování do místních akcí, přípravou speciálních 
programů a umožnění využití galerie jinými subjekty , snaží soustavně a zároveň uvážlivě vycházet 
vstříc i zájemcům o umění mimo čistě profesionální umělecký kontext. 

Zpráva o partnerské
činnosti ve Školské 28
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V roce 2015 galerie  ve veřejné výzvě pro podání výstavních projektů pro období
6/2016 – 6/2017 obdržela 32 výstavních projektů a z nich poradní sbor ve složení
MgA. Michal Kindernay, Mgr. Anežka Bartlová, MgA. Dagmar Šubrtová doporučil
4 projekty , které galerie zahrne do realizačního plánu pro příští rok.
 
Celkový program již tradičně překračuje žánrové i lokální kulturní kontexty  směrem k širší 
komunitě a intenzivní mezinárodní spolupráci. V současné době je zájem o spolupráci s galerií 
z Čech a zahraničí takový, že nejsme schopni nabídky integrovat. Jedná se zejména o kurátorsky 
orientovanou mezinárodní spolupráci na výměnných, výstavních a rezidenčních projektech a zájem 
o prezentaci v galerii.
 
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. 

Školská 28 má bezbariérový přístup, výstavy a část doprovodných 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 turisty  či dlouhodobě žijícími v Praze. Pravidelně 
připravujeme dílny nebo programy pro rodiny. Na přípravě speciálních akcí rovněž spolupracu-
jeme s obyvateli domu a okolními kulturními institucemi (galerie fotograf, artmap, asociace mlok, 
hračkotéka). Díky pravidelné spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi byl i v letošním roce 
často prostor využíván menšinami různého zaměření (gender, děti a mládež, senioři, rodiny s 
dětmi, technologické tvůrčí dílny atd). V programu dáváme prostor studentským projektům. Jsme 
také aktivně zapojeni do výměnného evropského projektu Erasmus studentských a pracovních 
stáží, v rámci nichž začleňujeme do provozu galerie zahraniční studenty  uměleckých škol.
 
Možnost dlouhodobějšího plánování vzhledem k udělenému 4 letému grantu MHMP pro 
roky 2014-2017 program stabilizovalo. Dramaturgie je zavedená, má stabilní zájem ze strany 
veřejnosti i médií. Věříme, že program je nadále stabilně fi nančně udržitelný a soustavně hledáme 
možnosti fi nancování z různých zdrojů v rámci různých projektů. Snažíme se udržovat kontakt
s veřejností přes pravidelně a průběžně aktualizovanou webovou 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 Arty cok.tv, hisvoice apod.

Média pravidelně refl ektují dění v galerii – o programu informoval Český rozhlas-Vltava, Radio 
Wave, Česká televize (Události v kultuře, ČT24), Lidové noviny, A2, His Voice, Ateliér, FlashArt
a další. 
 
Více informací ve výroční zprávě Školské 28: http://www.skolska28.cz/o-nas

Zpráva o partnerské
činnosti ve Školské 28
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Hendrychová Klára
Bierhanzl Ivan
Cortéz Richard
Čajovna Dharamsala
Čáp Pavel
Domingues D.M.
Dostálová Tereza
Fiala Vojtěch
Childrens Village
Ivan van Chrasten
Jašková Marcela
Ladič Petr
Lamdon Society  – škola Tibet
Martínek Filip
Mojilnická Krystýna
Mrhálková Lucie
Pospíšil Ivo
Relauch Patrik
Vaňková Kateřina
Zajíček Pavel
Celkem

Jan Mayer
Linhart architect s.r.o.
Patricia Havlová
Kateřina Konůpková
Tomáš Skalický
David Koller
Celkem

200000 Kč
380000 Kč

50000 Kč
52000 Kč
60000 Kč
50000 Kč

792000 Kč

30 490 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
9 000 Kč
1 461 Kč

11 000 Kč
318 878,09 Kč

1 298 Kč
1 000 Kč
1 049 Kč

151 398,83 Kč
1 000 Kč
4650 Kč

487 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
5 600 Kč

150 000 Kč
709 311,92 Kč

Hospodaření
Linhartovy nadace

Seznam vyplacených
příspěvků 2015

Seznam dárců 2015

21

Hospodaření

2015



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.“ Nadačními příspěvky se v dikci zákona v době 
vzniku tohoto 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 2015 v nadační hlavní činnosti celkem 
3 404 979,38 Kč. Náklady související přímo s vlastní správou nadace v roce 2015 činily        
1 148 484,38 Kč tedy 33,72 % v poměru k výdajům v nadační činnosti.

22

Náklady

2015

Přijetí ředitele nadace

Dokončení nové webové prezentace

Práce na archivu a na reprezentativních záznamech 27leté historie nadace

Rozvoje projektu Tibet Open House

Realizace souhrnné publikace pro Galerii NoD za roky 1999-2015

Rozvoj projektů dobročinných aukcí obrazů

Další kolo grantového nadačního programu „Podpora umění ve veřejném prostoru“

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

Záměry pro rok 2016

Výkonové ukazatele za rok 2015
Náklady (Kč)

materiální nákl.
spotřeba mat.
nákup zboží

služby
osobní náklady
ostatní náklady
odpisy
příspěvky

Příjmy (Kč)

příjmy hl. č.
ostatní příjmy
přijaté dary
mimoř. výnosy

9541558

318559
1790

316769

6705881
455759

1207981
144066
709312

8998463

2866914
5001958
1108769

20822



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 fi rem, jednotlivců a institucí. 
Linhartova nadace na tomto místě děkuje všem svým podporovatelům, 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 14.6.2016   schválil předseda správní rady Jan Mayer
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Přílohy

1. Účetní závěrka k 31.12.2015 
2. Zpráva auditora
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