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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
A ČINNOST ORGANIZACE
Zaedno je dobrovolná, nevýdělečná a nepolitická
organizace.
Hlavním cílem sdružení je rozvoj multikulturní
společnosti v České republice a vedení společnosti
k větší toleranci a porozumění k národnostním
menšinám a etnickým skupinám. Již 12 let přispívá sdružení originálním a bezprostředním způsobem ke zvýšení informovanosti občanů o multikulturní společnosti a o dodržovaní lidských práv
a vyvolává veřejnou diskusi, obohacuje českou
kulturní scénu a jeho práce je přínosná pro občany, a hlavně pro děti a mládež.
Dalším cílem sdružení je udržování krajanské
soudržnosti v bulharské narodnostní menšině
a spolupráce s dalšími menšinovými organizacemi. Prostředkem k dosažení těchto cílů je organizování kulturních a vzdělávacích akcí a vydávání
publikací s bulharskou a multikultrní tématikou.
V roce 2013 byla činnost roždělena na tři tématické okruhy:
• Bulharská a balkánská tématika, kam spadá činnost tanečního souboru Bulgari, oslava lidového
svátku Trifon Zarezan a další akce sdružení.
• Projekt Kamarádi – multikulturní výchova dětí
a mládeže
• Filmový festival Millenium – organize české edice
mezinárodního festivalu Millenium. Festival Millenium je unikátní akce, které se účastní nezávislí
filmaři dokumentárních filmů z celého světa. Centrála festivalu je v Bruselu a filmy zde promítnuté
pak putují do dalších zemí Evropy. Program se
zabývá otázkami lidských práv a některých závažných problémů dnešní doby.

FOLKLORNÍ AKCE, SEMINÁŘE A KURZY

Trifon Zarezan –
folklorní svátek vína
15. 2. 2013 v Baráčnické rychtě, Praha

Trifon Zarezan, bulharský svátek vína je tradiční
folklorní akce, která probíhá každoročně od roku
2003 v Praze. Autorem a organizátorem akce je
Občanské sdružení ZAEDNO, sdružení Bulharů
a přátel Bulharska v ČR. Na akci se pravidelně potkává až 400 Bulharů, žijících v Česku ale i mnoho
Čechů, kteří chtějí poznat Bulharsko a zajímají se
o unikátní bulharskou lidovou hudbu a folklórní
tradice. Trifon Zarezan je oblíbený i mezi studenty
a mladými cestovateli z dalších zemí – například
z USA, Japonska a jiných – pobývajících v ČR.
V uplynulých ročnících vystupovalo celkem 15
hudebních skupin, 9 tanečních souborů, 3 pěvecké sbory a řada sólových umělců a DJ. Probíhaly
také doprovodné akce – výstavy, taneční workshopy a představení bulharské kuchyně. Svátek byl
5krát natáčen pro ČT a televizi Metropol, včetně
reportáže do zpráv. Články jsou každoročně uveřejňované i v periodickém tisku. Hudební ukázky
se vysílají na Ethno rádiu, které se specializuje se
na folklorní a etnickou hudbu.
V pátek 15. 2. 2013 od 19.00 hodin v Baráčnické
Rychtě proběhla s opět s velkým úspěchem a návštěvností oslava svátku Trifona Zarezana.
Návštěvníci byli přivítáni tradiční bulharskou pitkou s čubricou a solí. Jako tradičně vystoupil náš
taneční soubor Bulgari a sólisté. Poprvé v historii
Trifona vystoupili bulharští folklorní tanečníci
z bulharské školy v Bratislavě! A také máme no-

Trifon Zarezan – 11. svátek vína

Mr. Loco

• bohatý folklorní program
• 2 hudební skupiny
• 2 taneční skupiny
• sólisté
• bulharská jídla a vína
• soutěž o výběr cara vína
• vstupenky budou slosované
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vou trifonovskou kapelu Mr. Loco.
Zlatý hřeb večera – každý měl možnost vyhrát
v tombole dvoudenní pobytový poukaz v hotelu
OREA HOTELS dle vlastního výběru. Tombola
byla v ceně vstupenek, které byly slosované.
Na organizování akce se podílelo 18 dobrovolníků. Trifon Zarezan 2013 byl financován Magistrátem Hl. m. Prahy a Ministerstvem kultury ČR,
Dárky do tomboly věnovali Orea Hotels, Bulharský obchod Radost, společnost Balkanova, Prowine – dovozce vín z Bulharska a Michal Kovář.
plakat-trifon-A3.indd 1
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Lidový svátek Trifon Zarezan: V tradičním lidovém kalendáři se tento svátek vztahuje k prvnímu
zastřihávaní větví vinné révy ke konci zimy a začátku jara. V každé domácnosti, která vlastní vinici
se předchozí den peče velký kulatý, těstem zdobený
chléb „pita“ a připravuje se nadívaná slepice. Každý
rok 14. února časně ráno se muži – slavnostně
oblečeni, s „pitou“, pečenou slepicí a s vínem ve
speciálním džbánku „baklica“ – vypravují zastřihnout první větve vinné révy. Ten den se vinaři moc
nepřepracují. Čeká je ještě velká oslava a společný
oběd přímo na vinici. Dřív než začnou tradiční
hody na počest Trifona a na zajištění dobré úrody,
musí být vybrán car vína Trifon. Nejstarší člen
skupiny postaví uprostřed květinu nebo džbánek

vína a vyzve toho, kdo měl v předchozím roce štěstí,
zdraví a vypěstoval dobré víno, ať vezme tu květinu nebo se napije vína. Tím bývá zvolen Trifonem
a ostatní jeho zvolení schvalují pokřikem „Ať žije
Trifon!“. Po jídle se všichni, s Trifonem na ramenou,
vypravují zpátky domů, kde na ně čeká celá vesnice
nebo městečko, zdraví cara, přeje úrodu a každý se
snaží cara a ostatních dobře pohostit vínem.

Veřejný taneční seminář –
Bulharský tradiční večer
16. 11. 2013, Cafe Wine Bar Diama,
Mratín
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S oubor Bulg ari - lidové tance
ábavný kurz tanců
 Břišní tanečnice
 Kulinární speciality z Balkánu
 Bulharská vína a destiláty



*Bulharské speciality za promo ceny pouze pro hosty večera.
Nabídka platí do vyčerpání zásob.
Kapacita míst je omezena, prosím rezervujte na
info@winebardiama.cz nebo na 777 713 721

Café Wine Bar

Diama

Mratín
Kostelecká 11
Akce probíhá za finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky.
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S velkým zájmem ze strany jak bulharského, tak
českého publika proběhla kulturně-společenská
akce – Bulharský tradiční večer, která se uskutečnila v sobotu 16. listopadu. V programu bylo
mimo jiné vystoupení souboru Bulgari – lidové
tance z Bulharska, zábavný kurz tanců, vystoupení
břišní tanečnice, ochutnávky kulinárních specialit
a vín z Balkánu.
V přeplněném sálu se tancovalo až do ranních
hodin. Mladý Čech z Kostelce nad Labem dostal
cenu za nejlepšího tanečníka-začátečníka.
Na realizaci projektu se aktivně podílelo cca 6
dobrovolníků – členů či příznivců OS Zaedno.
Choreografii připravil a se souborem nacvičil vedoucí souboru Todor Ralev v rámci pravidelných
setkání souboru
Akce byla financována převážně z vlastních zdrojů
a darů a proběhla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Činnost tanečního souboru Bulgari

Aktivity proběhly z větší části z finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky a zbývající
část z vlastních zdrojů a darů.
V rámci těchto aktivit bylo pořízeno 20 nových
krojů, ve kterých vystupují členové souboru.

Navštivte kurzy bulharských tanců
při sdružení „Zaedno“

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BULHARŮ
A PŘÁTEL BULHARSKA V ČR

 ... Pokud vaše nohy neposlouchají a někdy začínají tančit sami...
Navštivte kurzy bulharských lidových tanců při sdružení „Zaedno“.
Kurzy vede vedoucí tanečního souboru „Balgari“ – Todor Ralev.
Probíhají v Domě národnostních menšin v Praze.
Kontakt zaedno@zaedno.org nebo volejte +420 725 377 499.
 ... Pokud se chcete dozvědět více o „Zaedno“... Navštivte www.zaedno.org

• Pravidelné kurzy bulharských lidových tanců
– celoročně, mimo prázdniny
OS ZAEDNO organizuje kurzy a semináře Bulharských lidových tanců od roku 2003. Od roku
2007 probíhaly pravidelně v Bulharském kulturním institutu. V roce 2013 se kurzy konají
v prostorách Domu národnostních menšin v Praze. Probíhají kurzy pro začátečníky i pokročilé.
Vedoucí kurzu je Todor Ralev, zástupce vedoucího
je Marie Přikrylová.
Na tato setkání zveme jak Bulhary žijící v Praze,
tak i veřejnost. Pravidelní účastníci jsou však naši
členové a dlouhodobí příznivci. Účastníci jsou
různého věku – žáci, studenti, ale i dospělí. Tato

setkání jsou velice úspěšná, s velkou návštěvností
široké veřejnosti. Postupně se kurzy obohacují a zkvalitňují. Na kurzech se nejen tančí, ale
vyučuje se i o folkloru a o udržování národních
tradic.
Tímto pravidelným setkáváním se OS Zaedno
podílí na udržování kulturní kontinuity bulharské
komunity. Podle sezóny probíhají kurzy jeden až
dvakrát týdně. Takto často a pravidelně se nepotkává žádné další formální či neformální skupina
bulharských spoluobčanů žijících v Praze. Naše
sdružení je hrdé i na fakt, že za doby našeho
působení a konkrétně organizování pravidelných
kurzů se zájem o udržování bulharskou lidovou
kulturu zvýšil a to hlavně mezi mladými lidmi
z naší menšiny. Díky těmto setkáním se i mnoho
spoluobčanů z majoritní společnosti může seznámit z jednou z nejzajímavějších stránek bulharské
kultury – unikátní bulharský folklor.
• Pravidelné zkoušky souboru –
celoročně, mimo prázdniny
Od roku 2003 při OS Zaedno působí taneční soubor Bulgari, který vystupuje na mnoha festivalech
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po ČR. Soubor byl založen Gankou Djulgerovou
v Praze. Soubor dále organizuje pravidelné kurzy
Bulharských lidových tanců a zkoušky tance. Tato
setkání jsou velice úspěšná, s velkou návštěvností
široké veřejnosti. Postupně se kurzy obohacují
a zkvalitňují. Na kurzech se nejen tančí, ale i se
vyměňují informace o folkloru a o udržování
národních tradic. OS Zaedno dále každoročně
organizuje taneční semináře pro soubor, ale i pro
nové zájemce. Soubor je pochopitelně amatérský,
ale jeho členové usilovně pracují na tom, aby se
zlepšovali a soubor působil kvalitně.
Vedoucí souboru a kurzů: Todor Ralev
• Vystoupení tanečního souboru Bulgari na
veřejnosti
- Účast na koncertu kapely „Dzežvice“ ve Studiu
Focus v Praze 2. ledna
- Účast na Trifon Zarezan 2013 – 15. února

- Účast na plese pilotů leteckého klubu ve
Zbraslavicích 2. března.
- Účast na oslavě státního svátku Bulharska, kterou pořádali místní Bulhaři v Brně.
- Prezentace bulharských tanců a krojů pro studenty ČVUT v Praze 20. března
- Seminář v Bulharské škole dr. Petara Berona 8.
května
- Účast na tradičním večírku v Kladně 12. dubna.
- 2. západoslovanský festival ve Slaném – 8. června
- prezentace Bulharska v Garden Café Taussig –
na pozvání Bulharského kulturního institutu
v Praze – 11. června.
- Vystoupení na multikulturním festivalu Barevná
devítka v Praze-Vysočany – 31. srpna
- Účast na Mezinárodním folklorním festivalu
Adámkovy folklorní slavnosti v Hlinsku – 1.
září.
- Účast jednotlivých členů souboru na tanečním
semináři organizovaném OS PIRIN v Brně – 19.
října

- Účast na Společenském večeru pro etnické a národnostní menšiny na Smíchově – 17. října
- Účast na Bulharském tradičním večeru, Mratín
– 16. listopadu
- dále soubor vystupuje i na soukromých akcích,
jako např. svatby, zahájení výstav a veletrhů
(Cestovního ruchu, Víno a destiláty).

VEČERY CESTOVATELŮ – besedy s projekcí

Cveta Kambourova: Severní Indie
5. 6. 2013, DNM Praha

Cestopisná prezentace fotek a zážitků ze severní
Indie jedné z členek souboru Bulgari.
Promítání proběhlo za hojné účasti. Návštěvníci
spolu s Cvetou procestovali více než 4 000 kilometrů a navštívili 15 míst v 7 státech severní Indie.
Měli možnost se blíže seznámit nejen s rozmanitou
a barevnou indickou kulturou, přátelskými obyvateli, tradiční místní kuchyní, duchovními místy
a svatyněmi, kulturními památkami, ale i s pro nás
velmi odlišnou realitou všedního života v Indii.
Během obrazového putování svatými městy, pod-

7. 12., sobota, 18h
Café Wine Bar Diama,
Kostelecká 11, Mratín

Do Bulharska

Tereza Blažková: Thrácká kultura
7. 12. 2013, Café Wine Bar Diama, Mratín

Cestopisná přednáška členky tanečního souboru
Bulgari s promítáním fotografií z thráckých kulturně-historických památek a prezentací bulharských vín z Thrákie.
Území dnešního Bulharska patří k nejdéle osídleným oblastem Evropy a vinná réva se tu pěstovala
již před 3000 lety za období vlády Thráků. O Thrácích jako spojencích Trojanů se jako první zmiňuje
Homér v Iliadě. Mýtický pěvec Orfeus byl thráckého
původu a také kult boha vína Dionýsa pochází
z Thrákie. Další známý Thrák byl Spartakus – ot-

TU
P

VOL
NÝ

- za thráckou kulturou a vínem

Cestopisná přednáška
Ú

s promítáním fotografií z thráckých kulturně-historických památek.
Prezentace bulharských vín z Thrákie.

zemí dnešního Bulharska patří k nejdéle osídleným oblastem Evropy a vinná réva se tu pěstovala již před 3000 lety za období vlády Thráků. O Thrácích jako spojencích Trojanů se jako první zmiňuje
Homér v Iliadě. Mýtický pěvec Orfeus byl thráckého
původu a také kult boha vína Dionýsa pochází z Thrákie. Další známý Thrák byl Spartakus – otrok, který
vedl povstání proti Římanům. Thrákové vyvinuli pokročilé formy umělecké výroby, řemesel a věnovali
se také hudbě a poezii. Je zachováno mnoho překrásných zlatých a stříbrných thráckých pokladů, nádher-

né bohatě zdobené hrobky, obří skalní reliéfy a další
památky. Ale zdá se, že slovo „Thrák“ bylo synonymem pro „pijáka“. Dionýsos umíral, aby se mohl narodit znovu na jaře. Jeho znovuzrození Thrákové
slavili velikými oslavami, štědrými orgiemi. Tyto oslavy se nazývaly Dionýsie, později v římských dobách
Bacchusie. Thrákové používali víno i při svých složitých náboženských obřadech. Jejich magické obřady
upoutaly antické autory, kteří považovali Thrákii za
zemi léčitelů a mágů. Kolem vína se točil život Thráků
a štafetu po nich převzali dnešní Bulhaři.

Kapacita míst je omezena, prosím rezervujte na
info@winebardiama.cz nebo na 777 713 721

hůřím Himalájí, venkovem i velkoměsty mohli
ochutnat i typický indický kořeněný masala čaj.
Financováno z vlastních zdrojů.
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mnoho překrásných zlatých a stříbrných thráckých
pokladů, nádherné bohatě zdobené hrobky, obří
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Financováno z vlastních zdrojů.

PROJEKT KAMARÁDI
Časopis pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu
číslo 2, 2013
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Časopis Kamarádi pro děti z menšin
a národnostně smíšených rodin

Časopis je určen dětem z jazykově smíšených
manželství a z menšin a jejich rodičům Časopis má
u těchto dětí podporovat výuku druhého jazyka (ne
češtiny). Časopis je vícejazyčný a srozumitelný pro
více jazykových skupin. Části textu v menšinových
jazycích mají anotace v češtině. Jeden z pilířů, na
kterých časopis stojí, je forma „otázek a odpovědí“.
Dětí mohly s pomocí rodičů či pedagogů plnit úkoly a dopisovat odpovědi ve vlastním jazyce. Takto
se každý z nich stal svým způsobem „spoluautorem“ svého vlastního čísla a aktivně k němu přistupoval. Dále časopis přinášel informace o kultuře,
lidových zvycích, historii a současnosti národnostních menšin v ČR. K atraktivnosti časopisu pro děti
přispěly také omalovánky, vystřihovánky, kvízy,
soutěže a společenské hry; pro dospělé zde byly
například recepty národních kuchyní. Každé číslo
bylo více orientované na jednu až dvě národnostní
menšiny, v jejichž jazyce byla uvedena pohádka
a v češtině pak její zkrácená verze. Novinkou je
rubrika Školička národopisu, která dětem přiblíží
lidové zvyky, slovesný folklor, muziku či národní
kuchyně různých národnostních menšin v ČR. Témata letošního ročníku byla: 1150 výročí příchodu
sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velkou Moravu, řecká
mytologie a astronomie, polské legendy a zdravá
strava a vánoční tradice národnostních menšin.
Ve 3. čísle byla vyhlášena soutěž Vícejazyčnost je
bohatství. Tematická příloha byla sestavena s nejlepších kreseb ze soutěže Vícejazyčnost je bohatství
a distribuována především účastníkům soutěže.
Počínaje podzimním číslem umísťujeme na naše
internetové stránky jako doplnění k časopisu
zvukové nahrávky, videa nebo jiné multimediální
bonusy. Těmito prvky je rovněž obohacena digitální verze časopisu na Publero.com
Odběratelé: časopis je distribuován zdarma, závazně objednaný je celý distribuovaný náklad.
Čtenářská odezva: zpětnou vazbu máme od cca
40 zástupců škol a institucí a kolem 25 rodičů. Na
některých školách byl časopis představen před celou
třídou. Ve některých klubovnách pro volnočasové
aktivity pracují s časopisem ve skupině. Kvalita časopisu (obsahová i estetická): kladně hodnotilo časopis
98% z výše uvedených. Oceňována byla zejména
úroveň ilustrací, tematická odlišnost od komerčních
dětských časopisů, možnost s časopisem pracovat
jako s pracovním sešitem, ale i tisk na silnějším papíru, který je možno vystřihovat a neprosvítá.

Časopis pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu
číslo 1, 2013
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Časopis pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu
číslo 3, 2013
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Časopis pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu
číslo 4, 2013
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Poptávky na spolupráci ze strany různých menšinových spolků – zájem o spolupráci nadále projevují
spolky ze slovenské, ruské, romské i vietnamské
menšiny. Novým distribučním kanálem jsou též
dětská oddělení knihoven – pravidelně jich v roce
2013 objednávalo 18.
Na realizaci projektu se aktivně podílelo 6 spolupracovníků (šéfredaktor, redaktor, korektor,
ilustrátor, počítačový grafik a fotograf) a cca 15
dobrovolníků – členů či příznivců OS Zaedno.
Redakce časopisu Kamarádi pracovala ve složení:
Michal Kovář, Sevdalina Kovářová Kostadinova,
Hana Zemanová, Zdena Tichá, Martina Shánělová
a Petr Kovář.

Externí spolupracovníci: Jaroslav Otčenášek, Albena
Rangelova, Mája Madárová, Jana Nemetz, Olena
Kuriščáková, Markéta Kulhánková, Krasimira Ganeva, Krystyna Skalická, Marta Graclová a další.
Počet vydání: 4 čísla + 1 příloha
Formát: A4 naležato
Počet stran: 28
Vazba: V1 (šitá)
Náklad: 1000 ks
Distribuce: poštou na objednávku škol a organizací a knihoven
Cena: zdarma
Všechna čísla se dají prohlédnout a číst i on-line
na http://www.zaedno.org/kamaradi.

kem 9 jednotlivců a 11 škol. Výstava je připravena
jako putovní a v roce 2014 je vystavována na dalších
školách a knihovnách po ČR.
Na realizaci aktivity se podíleli 3 pracovníci (příprava soutěže, výstavy a vernisáže, zpracování dětských výtvarných prací) kresby hodnotila 4členná
porota. Aktivně spolupracovali pedagogové ze
škol, knihovníci a partneři časopisu Kamarádi
Soutěže se zúčastnilo 850 jednotlivců z 50 škol,
vernisáže výstavy se účastnilo 70 účastníků a výstavu shlédlo cca 150 návštěvníků.

Soutěž Vícejazyčnost je bohatství

jednalo se o kreativní soutěže na podporu čtení
a psaní v druhém jazyce. Byla založena na čtení či
předčítání literárních děl pro děti, na základě kterého děti tvořily kresby, ilustrace, komiksy nebo
dokonce vlastní knížky na námět přečteného literárního díla. Soutěž byla vyhlášena ve 3. čísle časopisu
Kamarádi na začátku září. Vyhlášení bylo zveřejněno
na našich a partnerských www stránkách a zasláno
e-mailem na téměř všechny základní školy z celé ČR.
Do redakce došlo prostřednictvím pošty a e-mailu
na 850 kreseb z 50 škol od dětí ve věku 6 až 15 let.
4členná porota všechna díla zhodnotila a výsledky
soutěže byly zveřejněny 11. listopadu 2013. Hlavní
cenou byl „adrenalinový“ výlet pro celou třídu na
největší lezeckou stěnou v Česku. Tu komise po
dlouhém váhání přidělila Georgi Georgievovi z Bulharské školy v Praze. Vybraných 250 kreseb bylo naskenováno a zveřejněno na stránkách časopisu, část
z nich pak otištěna v příloze časopisu a z nejlepších
jsme připravili výstavu. Vernisáž výstavy proběhla
9. prosince v Domě národnostních menšin v Praze.
Zúčastnilo se jí na 70 dětí, jejich rodičů a pedagogů
Odměněni na ní byly autoři vítězných prací – cel-

Výstava

vítězné a další
vybrané práce
z celostátní dětské
kreativní soutěže

1. cena pro jednotlivce – medaile, věcná cena a výlet pro celou třídu:
Georgi Georgiev, 14 let, Bulharská základní škola a gymnázium Dr. Petra Berona, Praha 6

Časopis pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu
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příloha, 2013

VÍTĚZNÉ A DALŠÍ VYBRANÉ PRÁCE
z dětské kreativní soutěže
„Vícejazyčnost je bohatství“

Vernis ž roběhne
rosince v
h ve s o ečenské s e
Do u n rodnostních en in Voce ova
Praha
V rámci projektu Kamarádi pořádá
Občanské sdruženi Zaedno za podpory MŠTV
www.kamaradi.zaedno.org

Partneři:

3.

cena

3. cena pro jednotlivce – medaile a věcná cena:
Klára Večerková, 9 let, ZŠ Moravské Prusy

FILMOVÝ FESTIVAL MILLENIUM

Millenium Česká republika,
festival dokumentárních filmů
ochrana životního prostředí, udržitelný
rozvoj, lidská práva

Festival Millenium je unikátní mezinárodní akce,
které se účastní nezávislí filmaři dokumentárních
filmů z celého světa. Centrála festivalu je v Bruselu
a filmy zde promítnuté pak putují do dalších zemí
Evropy. V roce 2013 proběhl první český ročník festivalu – v období duben–květen v Praze a v Středočeském kraji a v období září–říjen na Moravě. Program
se zabývá otázkami závažných problémů dnešní
doby, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tvůrci filmů přemýšlejí o budoucnosti
naší společnosti a nabízejí možná řešení bolestných
problémů lidstva. Festival je zasvěcený Rozvojovým
cílům tisíciletí iniciovaných OSN. Originálním a bezprostředním způsobem přispívá k vyvolání veřejné
diskuse a tímto k dosažení cílů tisíciletí.
• Přípravná fáze – leden až duben 2013
V této fázi proběhl výběr filmů vhodných pro Českou
republiku, překlad titulků do češtiny a jejich časování.
Paralelně s tímto jsme vybírali projekční místa, domluvali termíny projekcí, jednali s partnery a mediálními partnery, sehnali záštity projektu a v neposlední
řadě dělali propagaci festivalu.
• Projekce Praha + Střední Čechy
19. 4. – 13. 5. 2013, 30. 9. 2013
Hlavní část festivalu, během které byly promítnuty
všechny festivalové filmy se konala v Praze v Evropském domě a v Domě ochránců přírody. Po každé
projekci probíhaly diskuze k filmům s odborníky na
daná témata z řad našich partnerů. Oficiální zahájení
proběhlo 24. 4. v Evropském domě Zahájila ho paní
Zlatina Rousseva, umělecká ředitelka mateřského festivalu Millenium v Bruselu, pan Jan Jařab, regionální
zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská
práva pro Evropu a EU, pan Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a pan Michal Broža,
ředitel Informačního centra OSN v Praze.
Doprovodné projekce proběhly v univerzitě Jana
Amose Komenského, v základní škole Divišov a na
fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
• Projekce Morava a další regiony
30. 9. – 2. 10. 2013 a 7. 11. 2013
Po prázdninách se festival přesunul do 3 moravských
měst, ve kterých proběhlo celkem 20 projekcí. Konkrétně to bylo v těchto kinech: Dům kultury Vsetín –

kino Vatra, Dům kultury
Hodonín, Dům kultury
Kroměříž – kino Nadsklepí. Poslední projekce
se uskutečnila v Ekologickém centru Most
pro Krušnohoří v rámci
festivalu Brána ekologie
otevřená aneb „Voda pro
život“
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Počet filmů: 11
Počet projekčních míst: 9
Počet projekcí: 35
Počet diváků: 2500
Cena vstupného: zdarma
Záštity: Informační centrum OSN v Praze,
Ministrině kultury Alena Hanáková,
Magistrát hlavního města Prahy
Festivalové filmy: Bruselský byznys; Byl jednou
jeden ostrov; Důl č. 8; Green; Japonsko: příběh lásky
a nenávisti; Krev v mobilech; Natáčení s Mursi;
Pětihvězdičková existence; Věčná Amazonie; Země
e-odpadu; 24 kbelíků, 7 myší, 18 let
O.ORG

EDN
MILLENIUM.ZA
PROGRAM NA

Mediální partneři:

:
v České republice
Partneři festivalu

:
v České republice
dno.org
Pořadatel festivalu
Zaedno, www.zae
Občanské sdružení

DK KROMĚŘÍŽ

FESTIVAL
MILLENIUM
ČESKÁ REPUBLIKA

Záštita festivalu:

Projekt byl finacován Evropskou komisí prostřednictvím hlavního organizátora mateřského festivalu
v Bruselu – asbl Diogène

Program festivalu

ON-LINE

Webové stránky – www.zaedno.org

Stránky jsou postavené na Open Source redakčním
systému (Joomla), díky němuž umožňují jednoduché
publikování různým autorům. Stránky obsahují též
obsáhlé fotogalerie a videogalerii z naší bohaté více
než 11leté činnosti. Redakční systém umožňuje na
stránky jednoduše umisťovat například ankety a do
budoucna uvažujeme o možnosti komentování článků návštěvníky či spuštění diskusního fóra.
Web je pravidelně aktualizován pozvánkami, fotografiemi a videi z jednotlivých akcí. V roce 2013 došlo
k vytvoření dvou zcela nových sekcí, které jsou věnovány dalším našim velkým projektům: Millenium
2013 – česká část mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnujících se ochraně životního prostředí, udržitelnému rozvoji, lidským právům a projektu
Kamarádi – časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu a k němu přidružené další aktivity.
Během roku 2013 navštívilo naše stránky více než
6000 unikátních návštěvníků, převážně z Česka (přes
4500) ale i z Bulharska, Slovenska, Německa či Spojených států (měřeno Google Analytics)
Na realizaci projektu se aktivně podílí 1 pracovník

a cca 7 dobrovolníků – členů či příznivců OS Zaedno.
Financování aktivity:
Aktivita byla financována z vlastních zdrojů a darů.

Facebooková skupina

Udržujeme též otevřenou Facebookovou skupinu
Българи в Прага, na které se vyměňují aktuální
informace z dění ve sdružení a zejména v tanečním
souboru Bulgari. Většina příspěvků je v bulharštině.

PAMÁTKA BOJKY DOBREVY
Vzpomínkové setkání u Bojčiných kůzlátek
16. 6. 2013, Dendrologická zahrada Průhonice
Bojčina kůzlátka je dětský koutek, vytvořený OS
Zaedno a zasvěcený památce zesnulé spoluzakladatelky sdružení Bojky Dobrevy. I letos jsme se sešli
u kůzlátek, abychom si společně vzpomněli na naši
tragicky zesnulou kamarádku Bojku. Letos uplynulo 6 let od její tragické smrti. Stejně tak, jako
minule přinesl každý drobné občerstvení. V letošním roce jsme obnovili a natřeli pamětní desky.
Byli jsme velice potěšeni, že dětské hřiště plní svůj
účel. Zastavují se tam děti, aby se „povozily“ na
kůzlatkách a zazvonily si na zavěšené zvonce.
Bojka Dobreva byla jedna s vedoucích osobností
v naší menšině. Uměla dávat lidi dohromady a nacházela kompromis a řešení v každé situaci. Bulhaři mají již delší dobu jednu bolístku – neumějí
dělat věci společně. Proto i „Zaedno“ dostalo toto
jméno – „Společně“, chtěli jsme tuto situaci zlepšit.

Měla skvělé nápady na akce s bulharskou tématiku
a nejvíce ji těšilo, když se na akcích potkávali jak
Bulhaři, tak i Češi. Pro nás, cizince v cizím státu,
jsou tyto momenty významné a jsme rádi, že pro
společnost děláme něco přínosného.

ZAEDNO V MEDIÍCH
Rozhlas:
ČRo Vltava – rozhovor se Sevdalinou Kovářovou
o soutěži Vícejazyčnost je bohatství.
Internet:
Sportuvai.bg – rozhovor s Todorem Ralevem.
Časopisy:
Folklor – reportáž o Trifon Zarezanu
Roden glas – reportáže o aktivitách OS Zaedno
Balgari – reportáže o aktivitách OS Zaedno

Internetové portály:
www.akcevcesku.cz,
www.kudyznudy.cz,
www.informuji.cz,
www.dnm-praha.eu,
www.mezikulturnidialog.cz,
www.rozhlas.cz,
www.mkc.cz

NAŠI PARTNEŘI:
Projekt Kamarádi

Festival Millenium

Poskytovatel dotace:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Poskytovatel dotace:
• Evropská komise

Partneři projektu:
• Rosteme s knihou – kampaň na podporu četby
knih
• Městská knihovna v Praze
• Lezecké centrum tendON smíchOFF
• Nakladatelstvi KHER
• Integrační centrum Praha
• Nakladatelství Fragment
• Noc s Andersenem
• Dům národnostních menšin, Praha
• Nakladatelství Morkes a komisař Vrťapka
• SKIP – Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR
• Polský institut v Praze
• Muzeum romské kultury

Záštita festivalu:
• Informační centrum OSN v Praze
• Ministrině kultury Alena Hanáková
• Magistrát hlavního města Prahy

Mediální partneři:
• Publero – internetová trafika

Trifon Zarezan a folklorní aktivity
Poskytovatel dotace:
• Magistrát Hl. m. Prahy
• Ministerstvo kultury ČR
Partneři aktivit:
• Dům národnostních menšin, Praha
• Orea Hotels
• Bulharský obchod Radost
• společnost Balkanova
• Prowine – dovozce vín z Bulharska

Partneři festivalu:
• Český svaz ochránců přírody
• Kampaň Česko proti chudobě
• Dům kultury Vsetín – Kino Vatra
• Dům kultury Hodonín
• Dům kultury Kroměříž
• Základní škola Divišov
• Multikulturní centrum
• Univerzita Jana Amose Komenského
• Metropolitní univerzita Praha
• University of New York in Prague
• Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
• Rakouské kulturní forum
• Velvyslanectví Brazilské federativní republiky
• Velvyslanectví Estonské republiky
• Klimatická koalice
• Rozvojovka – informačně vzdělávací sekce
společnosti Člověk v tísni
• Národní centrum bezpečnějšího internetu
• Festival Brána ekologie otevřená aneb „VODA PRO
ŽIVOT“
Mediální partneři:
• www.navecer.cz
• www.citybee.cz
• www.informuji.cz
• www.kudyznudy.cz
• časopis 25fps
• časopis H_aluze
• časopis 5+2

FINANČNÍ ČÁST
ROK 2013, PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
položka
I.
1.
II.
6.
8.
III.
9.
IV.
14.
V.
21.
24.

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Služby celkem
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Daně a poplatky celkem
Daň silnicní
Ostatní náklady celkem
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

tis. Kč
92
92
647
52
595
362
362
1
1
8
7
1
1 110

2.
IV.
16.
VI.
26.
z toho
z toho
27.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Kursové zisky
Prijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
Dotace
Dary
Prijaté příspěvky
Výnosy celkem

458
458
4
4
652
648
623
25
5
1 115

C.
D.

Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

I.

5
5

PŘEHLED NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
Aktivita*
Dotace
Trifon Zarezan
MKČR, Magistrát hl. m. Prahy
Tančeme v jednom kole
MKČR
Bulharské tance
MKČR
Soutěž Vícejazyčnost je bohatství a výstava
Časopis Kamarádi
MŠMT
www.zaedno.org
Filmový festival Millenium
Evropská komise (prostřednictvím hlavního organizátora – asbl Diogène )
Náklady celkem

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
Projekt*
Dotace
Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti a mládež
MŠMT
z národnostních menšin
Zachování bulharského jazyka, kultury a lidových tradic
MKČR
Trifon Zarezan
Magistrát hl. m. Prahy
Dotace celkem

Kč
80 085
13 250
56 800
62 048
583 780
24 451
281 802
1 102 216

Kč
500 000
73 000
50 000
623 000

* Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo kultury České republiky jsme předkládali projekty, jejichž součástí bylo více aktivit. Na Magistrát hl. m. Prahy byla každá aktivita předkládána jako samostatný projekt.

Zpracovala: Sevdalina Kovářová Kostadinova, místopředsedkyně správní rady

www.zaedno.org

