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S t r u č n á  c h a r a k t e r i s t i k a  a   č i n n o s t  o r g a n i z a c e

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 přispí-
vá sdružení originálním a bezprostředním způso-
bem ke zvýšení informovanosti občanů o multi-
kulturní společnosti a o dodržovaní lidských práv 
a vyvolává veřejnou diskusi, obohacuje českou 

kulturní scénu a jeho práce je přínosná pro obča-
ny, a hlavně pro děti a mládež.
Dalším cílem sdružení je udržování krajanské 
soudržnosti v bulharské narodnostní menšině 
a spolupráce s dalšími menšinovými organizace-
mi. Prostředkem k dosažení těchto cílů je organi-
zování kulturních a vzdělávacích akcí a vydávání 
publikací s bulharskou a multikultrní tématikou.
Sdružení nadále pravidelně vede archiv své čin-
nosti. 

V   r o c e  2 0 1 4  b y l a  č i n n o s t  r o ž d ě l e n a  n a  d v a 
t é m a t i c k é  o k r u h y :

• Bulharská a balkánská tématika, kam spadá čin-
nost tanečního souboru Bulgari, oslava lidového 
svátku Trifon Zarezan a další akce sdružení. 

• Projekt Kamarádi – multikulturní výchova dětí 
a mládeže. Projekt zahrnuje vydávání periodické 
publikace Kamarádi – časopisu pro vícejazyčné 

děti a multikulturní výchovu – MKV. Ten je určen 
zejména dětem na prvním stupni základní ško-
ly, dětem z národnostních menšin, cizinců či ze 
smíšených manželství. Další součástí je realizace 
celostátní soutěže na podporu čtení a psaní ve 
druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“.



Z a e d n o  v   m e d i í c h :

• Časopis Folklor – reportáž o Trifon Zarezanu
• Časopis Roden glas – reportáže o aktivitách OS 

Zaedno
• Časopis Balgari – reportáže o aktivitách OS 

Zaedno
• Bulharský rozhlas, stanice Hristo Botev – rozho-

vor s místopředsedkyní Sevdalinou Kovářovou.

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

F i n a n č n í  p o d p o r a :

Akce OS Zaedno v roce 2014 proběhly za finanční 
podpory Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy, Magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu vlády 
České republiky.

Ocenění Label bylo spojeno také finančním 
darem, který nám velice pomohl ve financování 
našich aktivit projektu Kamarádi, které nebyly 
hrazeny z grantů.

Dále má naše sdružení finanční i nefinanční pod-
porou od spřízněných firem Diama, Applego, Star-
man Consulting, iDigitisk, s.r.o., Lezecké centrum 
tendON smíchOFF i od fyzických osob.

N a š i  p a r t n e ř i :

• Rosteme s knihou – kampaň na podporu četby 
knih 

• Veletrh Svět knihy
• Městská knihovna v Praze
• Národní knihovna
• 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
• Dům kultury Vsetín
• Dům kultury Hodonín
• Bulharský obchod Radost
• společnosti Balkanova, Prowine, Diama, Applego

M e d i á l n í  p a r t n e ř i :

• Publero – internetová trafika
• CzechTourism – kudy z nudy
• CityBee: výběr akcí v Praze

S p o l u p r a c u j e m e  s :

• Akademie věd ČR
• Bulharská Akademie věd
• Etnografická muzea v Sofii, Plovdivu, Praze, 

Českém Těšíně, atd.
• Univerzita Karlova
• menšinové spolky na uzemí ČR
• krajané v zahraničí
• neziskové organizace s podobným zaměřením
• stovky knihoven a škol z celé ČR



b u l h a r s k é
f o l k l o r n í
a k c e , 
s e m i n á ř e , 
k u r z y 



Da živeje Trifon! Ať žije Trifon! 

 Starověká Thrákie. Země nedotčených vysokých hor, úrodných nížin za-

litých Sluncem a vyhlášeného vína. Thrákové platili za nadané válečníky, 

tvůrce okázalých zlatých pokladů, jež jsou dodnes rozesety po celém Bul-

harsku, ale především za milovníky krás života. K jejich hudbě vzhlíželi 

s obdivem i antičtí Řekové a ne náhodou byl nejuctívanějším hudební-

kem Starověku právě Thrák – bájný a nedostižný Orfeus. Thrákové rov-

něž vynikali náklonností k vínu. Silná červená vína pili i během obřadů, 

konaných na počest boha Slunce Zagrea a boha vína a veselí Dionýse.

Řekové je odsuzovali pro jejich nadměrnou konzumaci tohoto delikát-

ního nápoje. Sami se mu sice také ani zdaleka nevyhýbali, avšak vždy 

ho předtím smíchali s vodou. Proto s rozpaky hleděli na další thráckou 

vymoženost – pít víno neředěné! Vždyť kdo to kdy viděl, pít tak silné 

víno, nadto bez vody!

Bulhaři po svých předchůdcích Thrácích mnohé zdědili. Bezesporu 

vášnivé zaujetí pro temperamentní hudbu a tanec, a také zálibu v dob-

rém jídle a pití. Původní thrácké ceremonie dostaly křesťanský háv a tak 

se zrodil i kult sv. Trifona Zarezana. Trifon je patronem vína a všech 

vinařů. Na jeho svátek 14. 2. začíná oficiálně vinařský rok obřadním ře-

záním vinné révy. To se neobjede bez hromadných tanců, zvaných choro, 

z nichž přímo čiší radost ze života. Jiskřivé víno teče proudem a oslava 

vrcholí výběrem cara Trifona – nejzdatnějšího ze všech pijáků, jehož 

hlavní starostí je zajistit všem hojnost lahodného moku po celý následu-

jící rok!

Pojďme se uprostřed pochmurného a kalného února nechat ohřát hor-

kým jižním Sluncem. Vyberme nového cara. Pozvedněme číše na jeho 

počest, aby byl nadcházející rok plný veselí, jako tohoto večera! Ať žije 

Trifon! Ajde na zdrave!

  rifon Zarezan     
12. svátek vína

14. 2. 2014, 19h, Baráčnická rychta, Tržiště 23, P1



T r i f o n  Z a r e z a n  – 
f o l k l o r n í  s v á t e k  v í n a
1 4 .  2 .  2 0 1 4
B a r á č n i c k á  r y c h t a ,  P r a h a

Trifon Zarezan je tradiční folklorní večer, který 
probíhá každoročně od roku 2003 v Praze. Po-
tkává se zde mnoho Bulharů a Balkánců, žijících 
v Česku, ale i mnoho Čechů, kteří chtějí poznat 
Bulharsko a zajímají se o unikátní bulharskou 
a balkánskou lidovou hudbu a folklórní tradice.
V roce 2014 proběhla akce za podpory Magis-
trátu Hl. m. Prahy. Termín oslavy svátku Svatého 
Trifona – patrona vinařů – nám po dlouhé době 
vyšel přesně na 14. února, tedy na den, kdy se 
tento svátek slaví po celém Bulharsku. Dokonce 
počasí bylo takové, že by čeští a moravští vinaři 
mohli zastřihávat vinnou révu na svých vinicích, 
jak tomu velí tradice v Bulharsku. O akci byl již 
tradičně velký zájmem ze strany návštěvníků a sál 
opět praskal ve švech. A není se čemu divit, neboť 
program byl opravdu bohatý – tři taneční a dvě 
hudební skupiny, tombola a volba samotného 
cara vína Trifona. Hned u vchodu byli návštěvníci 
přivítáni tradičním bulharským chlebem – pitou 
a solí z rukou dvou usměvavých krojovaných 
slečen z tanečního souboru Bulgari. Ti, kteří letos 
přišli včas, rozhodně nelitovali. Čekalo je totiž 
milé překvapení v podobě malých pražských 
mažoretek. Děvčata zahájila večer za úplné tmy 
efektním vystoupením se svítícími hůlkami. Pro-
gram pak pokračoval v bulharském duchu, který 
pozvolna navodila hudební skupina JazzBalk. 
Mladí hudebníci zahráli několik tradičních lido-
vých písní, ovšem v netradičním jazzovém aranž-
má. Do správného trifonovského tempa se večer 
dostal s vystoupením čistě ženského tanečního 
souboru Trakijka, který do Prahy přijel až z Bul-
harska z městečka Bania. Zatančili pásmo něko-
lika tanců choro. Následovala tombola, ve které 
vylosovaní výherci obdrželi věcné ceny od našich 
sponzorů. Druhou polovinu večera zostra zahájila 
hlavní hudební skupina Mr.Loco, která byla ne-
trpělivě očekávána všemi návštěvníky – a roztan-
čila celý sál svými bulharskými, makedonskými, 

srbskými, romskými a řeckými písněmi! 
Bulharská chora byla 

ve-

dena tanečníky 
v krojích, ale do tance se zapojilo mnoho návštěv-
níků a kdo chora neuměl, tak se je dnes naučil. 
Každý si pak mohl své taneční umění porovnat 
s úrovní, jakou vzápětí předvedl taneční Soubor 
Bulgari z Prahy. Letos jeho tanečníci vystoupili 
za vlastního hudebního a pěveckého doprovodu. 
Nadšení diváci si dokonce vytleskali přídavek. 
Zlatým hřebem večera byla i letos volba Cara vína 
Trifona. Volba proběhla opět formou soutěže, do 
které se přihlásilo 11 kandidátů. V soutěži se ten-
tokrát objevili i některé zcela nové disciplíny jako 
třeba držení rovnováhy na dřevěném špalíku. Ca-
rem se po napínavém silovém finále – přetahování 
lanem – stal pan Viktor Mahrik. Oficiální část 
večera zakončili druhou sérií balkánských písní 
skvělí Mr.Loco ... a ještě třikrát přidávali. Zábava 
pak ještě pokračovala až do pozdních nočních 
hodin v bujarém tanečním veselí a za doprovodu 
reprodukované hudby.

Lidový svátek Trifon Zarezan: V tradičním lido-
vém kalendáři se tento svátek vztahuje k prvnímu 
zastřihávaní větví vinné révy ke konci zimy a za-
čátku 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 

Trifon Zarezan – 12. svátek vína

cena 150 Kč

14. 2. 2014, 19 h, Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1

www.zaedno.org

Vstupenku si ponechejte,  v průběhu večera bude slosována. Můžete vyhrát!
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vstupenka  číslo: 1
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18 Роден глас

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Заедно“ 

Заедно на Трифон Зарезан
Българската православна традиция почита паметта на Свети Трифон на 1 февруари, а на 14 февруари се 
празнува Денят на лозаря. Според народните традиции Свети Трифон е покровител не само на лозарите, 
но и на градинарите, винарите и кръчмарите, а на този ден се извършва ритуално зарязване на лозята – 
после... мъжете си устройват шумна веселба. Кулминация на празника е изборът на цар на виното. Вече 
12 години около или точно на 14 февруари всеки, който желае, може да вземе участие във веселбата, пос-
ветена на Трифон Зарезан, организирана от сдружение „Заедно“ и превърнала се в тяхна запазена марка.

Тази година ресторан-
тът „Baráčnická rychtа“, 
намиращ се в центъра 
на Прага, отново се 
оказа тесен да побере 

българските и чешките приятели 
на сдружението, желаещи да ку-
понясват заедно. Пък и как човек 
да устои на такава съблазнителна 
покана: „Елате да се сгреете на го-
рещото южно слънце в средата на 
мрачния и кален февруари! Избе-
рете новия цар, вдигнете чаши в не-
гова чест, за да бъде годината пъл-
на с веселие също като тази вечер! 
Хайде, наздраве!“ 

Програмата на вечерта беше 
богата и в основната си част беше 
посветена на традиционния бъл-
гарски фолклор – поканени бяха 
и гости от България – женска 
танцова група от гр. Баня, Кар-
ловско. Участваше младата група 
„JazzBalk“, групата за балканска 
музика „Локо“, както и танцовата 
група „Българи“ с ръководител То-
дор Ралев. Моите лични пристрас-
тия са на страната на младите хора 
от „Българи“, които си заслужиха 
аплодисментите на публиката и 
бяха извикани на бис. Естествено 
се извиваха и дълги хора, за ужас 
на кръжащите сред навалицата 
сервитьори, лееше се хубаво бъл-
гарско вино. Теглена бе и томбола 
с номерата на билетите, награди 
имаше достатъчно, а голяма част 
от предметите бяха български – 
щастливците си отнесоха нашен-
ско вино, луканка и други тради-
ционни лакомства. Така неусетно 
се стигна и до кулминационния 
момент на вечерта – изборът на 
новия цар на виното. 

На сцената излязоха деветима 
мъже, кандидати за титлата, които 
трябваше да се подложат на раз-
лични изпитания, за да се покажат 
достойни да носят царската корона. 
След напрегната надпревара един 
от тях се оказа безапелационно най-
добрият и беше коронясан от мина-
логодишния цар Иван Райчинов. 

Сред шума и еуфорията ня-
как си не успях да чуя как се казва 
тазгодишният носител на титлата. 
Малко след това забелязахме но-
вия цар да обикаля покрай всички 
маси, носейки, както му е редът, бу-
тилка с червено вино, за да налива 
на тези, които имат празни чаши и 
да им каже наздраве. Чак когато му 
честитих титлата, а той ме поглед-
на недоумяващо, ми стана ясно, че 
всъщност цар Трифон не разбира 
български. Не устоях на любопит-
ството и продължихме разговора 
на чешки: и така – новият цар на 
виното се казва Виктор Махрик, 
а професията му не е особено ро-
мантична – работи в Media research 
a.s. и се занимава с изследване на 
посещаемостта в Интернет. Затова 
пък думите му бяха романтични 
и мили: „Да участвам и да се боря 
за титлата, за мен беше предизви-
кателство. Да бъда цар, е голяма 
отговорност“. Чудесно е, че много 
чешки приятели на сдружение „За-
едно“ с удоволствие опознават бъл-
гарските традиции и с въодушевле-
ние се включват в тях – мисля си,че 
такава е и основната цел – да се по-
пуляризира българската култура. 

Ами това е. Който се хванал на 
хорото, хванал, който пил, пил, 
който се веселил, веселил – оста-
налите – догодина!  ◆
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oblečeni, s „pitou“, pečenou slepicí a s vínem ve 
speciálním džbánku „baklica“ – vypravují zastřih-
nout 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 květi-
nu 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.



T r i f o n o v s k ý  t a n e č n í  s e m i n á ř
1 0 .  2 .  2 0 1 4 ,  D ů m  n á r o d n o s t n í c h  m e n š i n ,  P r a h a

Zareagovali jsme na poptávku ze strany našich 
fanoušků a nově jsme uspořádali veřejný předtri-
fonovský seminář bulharských lidových tanců. Byl 
určen zejména těm, kteří se chystali na oblíbenou 
folklorní akci Trifon Zarezan. Účastníci si chtěli 
tance buď pouze osvěžit anebo dokonce zcela 
naučit. A povedlo se jim to. Semináře se zúčastni-
lo cca 40 tanečníků. Někteří z nich se stali stálými 
návštěvníky našich tanečních kurzů a dvě dámy 
se souborem Bulgari dokonce již vystupují. Na 
seminářích se mimo jiné setkáváme s lidmi, kteří 
mají zájem o výuku tradičního zpěvu.

T a n e č n í  s o u b o r  B u l g a r i
Z k o u š k y  a   v y s t o u p e n í

Od roku 2003 při OS Zaedno působí taneční sou-
bor Bulgari, který vystupuje na mnoha festivalech 
po ČR. Soubor byl založen Gankou Djulgerovou 
v Praze. Soubor dále organizuje pravidelné zkouš-
ky Bulharských lidových tanců. Tato setkání jsou 
velice úspěšná, s velkou návštěvností. Na nich se 
nejen tančí, ale i se vyměňují informace o folkloru 
a o udržování národních tradic. Soubor je po-

chopitelně amatérský, ale jeho členové usilovně 
pracují na tom, aby se zlepšovali a soubor působil 
kvalitně.
Vedoucí souboru a kurzů: Todor Ralev
Folklorní soubor při sdružení působil v roce 2014 
velmi intenzívně. Jeho členové se potkávají jednou 
až dvakrát týdně a je jich již kolem 35. I nadále 
pravidelně probíhají tradiční akce, které sdružení 
organizuje už dlouhá léta. Ke sdružení se postup-
ně přidávají noví členové a sympatizanti. Radost-
né je, že se někteří z nich ujímají i organizační 
činnosti.



P ř e h l e d  n e j d ů l e ž i t ě j š í c h 
v y s t o u p e n í  v   r o c e  2 0 1 4 :

• Účast na oslavě 3. března – státního svátku Bul-
harska, kterou pořádali místní Bulhaři v Brně

• Účast na tanečním semináři organizovaném OS 

PIRIN v Brně 
• Účast s tanečním programu na 

několik svateb a soukromích 
oslav v Praze, Mělníku, atd. 

• Účast na Trifon Zarezan, MDŽ 
a dalších společenských akcích 
v Praze a v Středočeském kraji.

K u r z y  b u l h a r s k ý c h  l i d o v ý c h  t a n c ů
c e l o r o č n ě ,  m i m o  p r á z d n i n y

Zaedno organizuje kurzy a semináře Bulharských 
lidových tanců od roku 2003. Od roku 2007 probí-
haly pravidelně v Bulharském kulturním institutu. 
V roce 2014 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 Přikry-
lová.
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 vyuču-
je 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. Naše sdružení je hrdé i na fakt, 
že za doby našeho působení a konkrétně organi-
zování pravidelných kurzů se zájem o udržování 
bulharskou lidovou kulturu zvýšil a to hlavně mezi 
mladými lidmi z naší menšiny. Díky těmto setká-
ním se i mnoho spoluobčanů z majoritní společ-
nosti může seznámit z jednou z nejzajímavějších 
stránek bulharské kultury – unikátní bulharský 
folklor.



Spoj správně česká jména hrdinů z dětských knížek s jejich jmény  

v dalším jazyce – v romštině, slovenštině, ukrajinštině, němčině.

Червона шапочка

Dornröschen

Pipi Dlhá Pančucha

Cikno princos

Malý princ 
Pipi dlouhá punčochaČervená Karkulka Šípková Růženka

Tvoje jméno: …..........................................................

Věk: …………...........
Malý úkol pro šikovné děti

1 Spoj správně každou větu s jazykem v kterém je napsaná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Zakroužkuj správné odpovědi:
a) V Srbsku se použivá:             cyrilice      latinka       použivají se obě

b) Vietnamská abeceda používá znaky:              čínské             latinské       logografické

c) Maďarština je jazyk:             Ugrofinský             Románský           Západoslovanský

d) Hlaholice je:  nejstarší slovanské písmo gruzínské písmo kaligrafické písmo

3 Podtrhni správná tvrzení:Slovanské jazyky se vyvinuly ze společného předchůdce – praslovanštiny. 

Ruština a ukrajinština jsou jihoslovanské jazyky. 
Evropský den jazyků se slaví 26. srpna v celém světě. 

Vícejazyčnost je bohatství je dětská soutěž na podporu čtení a psaní v dalším jazyce.
4 Pokud umíš i jiný jazyk než český, napiš v něm název tvé nejoblíbenější knihy.

...........................................................................................................................................................................................

jméno: …........................................................................................................

věk: …………...........

„Wigand, drahý priateľ! Rybárovi som sa už odmenil, ale čím sa odvďačím tebe?“
„Welcher Ozean liegt zwischen Amerika und Asien?“E čhajori has asabnaskri, rado pes bavinelas the has andre late o dživipen.

„Не да ми цар ђевојку, што му нећу донијети: ништа колач у ништа торби на ништа коњу!“

«Лепш быць з’едзеным ваўкамі, чым гэты хлопец возьме такую ўпартую дзяўчыну.» 

Có một chú Thỏ sống trong khu rừng xanh nọ với mẹ. Mỗi lần chuyển mùa, mẹ của Thỏ lại bị ốm.

... никогда не отличался художественным мастерством, сегодня же его рисунок особенно не удался. 

„A mnie znów o mało nie umarła ze strachu ryba”, skarżył się głos Malki obok umywalki.

Голям кошер с пчели: през лятото утихва, през зимата оживява.

Έρχονται λοιπόν κοντά μας. Στο γυρισμό τους όμως βρίσκουν το δέντρο να έχει θρέψει. 

řecký

vietnamský
ruský

polský

bulharský
běloruský

srbský

romský

německý

slovenský

Jazykový kvíz

Téma 
Čtěte dětskou literaturu ve druhém jazyce (kromě češtiny, před-

nost budou mít jazyky národnostních menšin v ČR) – pohádky, 

povídky, verše atd. Nechte se inspirovat a nakreslete oblíbeného 

hrdinu či ilustraci z  přečteného díla. Starší děti mohou zkusit 

vytvořit komiks nebo dokonce vlastní knížku na motivy přečte-

ného díla. Jako nedílnou součást díla uveďte, co jste přečetli, 

a popište postavu či výjev, který jste nakreslili. Popis uveďte 

pokud možno ve svém druhém jazyce. Pomoc ze strany rodičů 

nebo učitelů je dovolena a vítána.

Kategorie
Soutěžit můžete v následujících kategoriích:

• jednotlivci od 4 do 9 let

• jednotlivci od 10 do 16 let

• kolektivní práce (skupina, třída, škola)

Podmínky účasti

• Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let.

• Technika: kresba, malba, grafika, počítačová grafika nebo 

kombinovaná technika.

• Maximální formát je A3, vícestránková publikace maximálně 

A4.
• Jsou přijímány nejvýše 2 práce jednoho autora.

• Jsou přijímány jak originály prací a kvalitní kopie, tak i elek-

tronické verze (kvalitní foto či sken). 

• Součástí díla musí být popis, co jste přečetli, a krátký popis 

postavy či výjevu, který jste nakreslili. Popis uveďte pokud 

možno ve svém druhém jazyce.

• Žádáme pedagogy o předvýběr zaslaných prací s ohledem na 

vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.

• Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro 

další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich repro-

dukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.

• Pořadatel si vyhrazuje právo ve zvláštních případech vyžádat 

si dodatečně českou anotaci textu ve druhém jazyce.

Identifikace děl

U každé práce musejí být uvedeny tiskacím písmem tyto 

informace:

• jméno a příjmení dítěte; věk a pohlaví dítěte; druhý jazyk dí-

těte;
• název a přesná adresa školy, školky či organizace, za kterou 

dítě soutěží;

• e-mailové spojení pro korespondenci v souvislosti s výstavou. 

Uvádějte e-mail kontaktní osoby za školu či organizace.

Harmonogram soutěže

Uzávěrka 2. ročníku: 17. 10. 2014.

Práce jsou přijímány od 1. 9. do 17. 10. 2014

3. 11. 2014 – zveřejnění výsledků soutěže na www.zaedno.org 

listopad / prosinec 2014 – výstava všech oceněných prací 

Práce zasílejte na: kamaradi@zaedno.org nebo OS Zaedno, 

Dům národnostních menšin – Praha, Vocelova 602/3, 120 

00 Praha 2

Ocenění
1. cena pro jednotlivce – medaile, věcná cena a výlet pro celou 

třídu
2. cena pro jednotlivce – medaile a věcná cena

3. cena pro jednotlivce – medaile a věcná cena

20× drobné věcné ceny

Speciální cena pro školu za kolekci prací, udělovaná za nejlepší 

spolupráci na soutěži.

Pořadatel
Projekt Kamarádi, jehož součástí je časopis Kamarádi a dětská 

soutěž Vícejazyčnost je bohatství, organizuje Občanské sdruže-

ní Zaedno za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy a Úřadu vlády České republiky.

Partneři: Rosteme s  knihou, Městská knihovna v  Praze, Noc 

s  Andersenem, SKIP, Dům národnostních menšin, Lezecké 

centrum SmíchOFF, Nakladatelství Fragment, Nakladatelství 

Morkes, Polský institut v Praze, Muzeum romské kultury.

Vícejazyčnost je bohatství 2014 

Kreativní dětská soutěž na podporu čtení a psaní v druhém jazyce

Přihláška do soutěže Vícejazyčnost je bohatství

jméno a příjmení dítěte

věk a pohlaví dítěte 

druhý jazyk dítěte

název organizace 

adresa organizace

jméno kontaktní osoby

e-mail a telefon kontaktní osoby

Přihlášku můžete vyplnit přímo v Adobe Readeru, uložit a odeslat na kamaradi@zaedno.org



m u l t i k u l t u r n í
p u b l i k a c e ,
s o u t ě ž e ,
a k c e , 
k u r z y
 



Slovenské pověstiDevínský hrad
Šašo WigandPán Devína Mikuláš Garaj mal rád svojich poddaných, no 

najradšej zo všetkých mal práve šaša. Šašo Wigand bol 

prešibaný. Raz dostal od rybárov ryby a odniesol ich pánovi 

k obedu. Pri bránach hradu ho zastavil strážca: „Čo mi nesieš?“ 

Strážca mu pohrozil mečom. „Ak dostaneš odmenu, chcem 

polovicu! Ak nie, nájdem si ťa a skončíš zle.“ Šašo sa iba zasmial. 

„Dočkáš sa zaslúženej polovice.“Šašo doniesol úlovok pánovi. „Wigand, drahý priateľ! Rybárovi 

som sa už odmenil, ale čím sa odvďačím tebe?“ „Pán môj, ja ťa 

prosím len o 50 rán palicou na holý zadok.“

Hradnému pánovi vysvetlil, prečo chce spomínanú odmenu, 

a on mu vyhovel. Napoludnie ho zbili, nedostal však 50, ale iba 

25. Veď si mali obaja rozdeliť odmenu. Neskôr nasledoval stráž-

ca. Nič netušil a zažiadal si dvojnásobok odmeny. A tak lakomý 

strážca, čo sa s nikým nikdy nedelil, dostal 100 ostrých na holú.
Děvínský hrad
Šašek WigandPán Děvína Mikuláš Ga-raj měl rád své podda-né, ale nejraději ze všech měl právě chytrého šaška. Jednou šašek dostal od rybářů ryby a nesl je pánovi k obědu. U hradní brány ho zastavil strážce: „Co mi neseš? Jestli dostaneš odměnu, 

chci polovinu! Pokud ne, najdu si tě a skončíš špatně,“ pohrozil mu 

mečem. „Dočkáš se zasloužené poloviny,“ odvětil šašek a odebral 

se s úlovkem ke svému pánovi. „Wigande, drahý příteli! Rybáři 

jsem se už odměnil, ale čím se odvděčím tobě?“ „Můj pane, já tě 

prosím jen o 50 ran holí na zadek.“ Poté hradnímu pánovi vysvět-

lil, proč chce zmíněnou odměnu, a on mu vyhověl. V poledne ho 

zbili, nedostal 50, ale pouze 25 ran. Později následoval strážce. Nic 

netušil a zažádal si o dvojnásobek odměny. A tak lakomý strážce, 

co se s nikým nikdy nedělil, dostal 100 ostrých na holou.
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Poslední písmeno prvního slova je 
zároveň prvním písmenem slova 
následujícího. Tajenku čti v polích 
označených ornamentem.

1 Hlavní město Slovenska.
2 Člověk zabývající se alchymií.
3 Umění v anglickém jazyce.
4 Pochází odsud Juraj Jánošík.
5 Jak se řekne „ano“ slovensky?
6 Zvíře – symbol tvrdohlavosti.
7 Pochází odsud řezbář Mistr Pavel.
8 Cenný papír, jehož majitel je akcionář.

Výšivky na slovenských 
krojích jsou krásné. 
Jedna se ale trochu liší 
od ostatních. Najdi ji!řetězovka

skrývačka

omalovánka

Vybarvi pestře políčka 
mandaly. Použij 

fantazii nebo se inspiruj 
vybarvenými obrázky 

níže.

Více her na

Hry a zábava

13
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Těšínské Slezsko je velmi zajímavou oblastí ležící na severovýchodě 
České republiky. Velká část Těšínského Slezska je také v Polské 
republice. Kdysi bylo Těšínské Slezsko jedním celkem, ale v roce 
1920 bylo rozděleno hranicí na dvě části. Také město Těšín 
bylo rozděleno hranicí na řece Olze (dnes Olše) na Český Těšín 
a Cieszyn. Od dávných dob se na Těšínsku prolínaly kultury 
a mluvilo se nářečím „po našymu“ neboli „po naszymu“.

Velikonoce na Těšínském Slezsku
Spo

lu
   s

 pa
ní

učit
elko

u

Základem nářečí „po našymu“ je staropolština, ale slovní zásoba byla a je čím dál 
více ovlivňována češtinou. Svou významnou roli zde sehrála také němčina (ancug – oblek, 
verk – továrna, cug – vlak, luft – vzduch, hozentrogy – šle atd.) a slovenština (ňeskoro – 
pozdě, paradajki – rajčata ). V tomto nářečí se vyskytují i staropolské výrazy, které se dnes 
již v polském jazyce nepoužívají. 
Nářeční výrazy jsou např. cumel – dudlík, kreplik – kobliha, špyrka – slanina, stryki – 
bramboráky, popsuty – zkažený, šury – křivý, vartko – rychle atd..
V praxi lze rozlišit hlavně dvě verze „po naszymu“. První z nich je „po gorolsku“, používá se 
v Jablunkově a okolních obcích, ale také za hranicí v Is-
tebné, Koniakově, Jaworzynce, tedy v Beskydech. Dru-
há verze se jmenuje „po dolaňsku“ a používá se v okolí 
Karviné a  Bohumína. V  oblasti kolem Českého Těšína 
a polského Cieszyna je možné slyšet obě verze.
Na začátku minulého století tímto jazykem mluvila vět-
šina obyvatelstva, dnes se už ale nářečí vytrácí a mluví 
jím hlavně starší lidé a příslušníci polské menšiny, kte-
ří na tomto území od dávných dob žijí. Proto jsou zde 
i polské školy, kde se děti učí jak polsky, tak i česky. 

1 Přečti text od Chytrolína a povídej si se spolužáky 
nebo s rodiči o Těšínském Slezsku.

2 Vybarvi kresbu tradičního těšínského kroje.

Vdané ženy nosily na hlavě „czepiec“ (bílý čepec s čelní krajkou), přes něj „szatke“ (bílou vyšívanou plenu). 
Muži měli na hlavě klobouk.

kabotek – 
bílá košilka

4

Nářečí „po našymu“

bleděmodrá 
vesta a kalhoty

 vysoké černé boty

bílá košile

červená mašle

červené punčochy

fortuch 
– světlá 
zástěra

żywotek – tmavý 
vyšívaný živůtek

stříbrné ozdoby 
(szpyndlik, 
napierśnik, pas)

červená 
mašle

černé boty Př
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przepaska 
– mašle 
v pase

suknia – 
tmavá sukně 
s modrým 
lemem
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Vládne straně půlnoční neboli severní. 
Je to bůh bouře, hromů a blesků, a také 

dárce úrody.

Perun

Vládne straně půlnoční neboli severní. 
Je to bůh bouře, hromů a blesků, a také 

dárce úrody.

Perun

Prabůh a otec Svarožice. Tvůrce všech 
věcí. Po stvoření světa usnul a spí 

schoulen do vajíčka – našeho Slunce.

Svarog

Prabůh a otec Svarožice. Tvůrce všech 
věcí. Po stvoření světa usnul a spí 

schoulen do vajíčka – našeho Slunce.

Svarog

Nejvyšší bůh – bůh Slunce a pozemského 
ohně. Má místo hlavy kouli, která se otáčí 

všemi směry. Vše vidí a slyší.

Svarožic

Nejvyšší bůh – bůh Slunce a pozemského 
ohně. Má místo hlavy kouli, která se otáčí 

všemi směry. Vše vidí a slyší.

Svarožic

Radegast zvaný též Radhost vládne 
straně večerní neboli západní. Je bohem 

ohňů a hvězd. Hlídá svět v noci.

Radegast

Radegast zvaný též Radhost vládne 
straně večerní neboli západní. Je bohem 

ohňů a hvězd. Hlídá svět v noci.

Radegast

Ošklivá a zlomyslná stařena – bohyně 
zimy a smrti. Je ochránkyní odpočinku – 

všichni mohou načerpat nové síly.

Morena

Pravidla hry:

Dvoustranu s  kartami vyjmi 
z časopisu a vystřihni. Pro 2 až 
4 hráče. Všechny karty se polo-
ží na stůl obrázkem dolů a pro-
míchají. Rozdělí se rovnoměrně 
mezi všechny hráče. Nejprve si 
každý hráč zkompletuje dvojice, 
které k  sobě patří, a  tyto odlo-
ží stranou. Začíná hráč po levé 
ruce od rozdávajícího, který si 
od něho vytáhne jednu z karet. 
Pokud tato karta vytvoří dvojici 
s  některou z  jeho karet, odloží 
ji stranou. Pak pokračuje další 
hráč ve směru hodinových ruči-
ček. Vítězí hráč se všemi odlože-
nými dvojicemi. U koho zůstane 
Morena – prohrává.
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Na východním konci Evropy

Na Krymském poloostrově leží Au-
tonomní republika Krym, jež je sou-
částí Ukrajiny. Do roku 1954 patřil 
poloostrov Rusku. Žije zde 2 300 000 
obyvatel, z nich je okolo 58  % ruské 
národnosti, 24  % ukrajinské a 13  % 
krymskotatarské, převážně užívaným 
jazykem je ruština.V noci na 27. února 2014 obsadili bu-

dovu krymského parlamentu neznámí 
útočníci, kteří na něm vyvěsili ruskou 
vlajku. Situace se zhoršila po objevení 
ruských vojáků, kteří obsazují všech-
ny vojenské objekty. Mnoho lidí ruské 
vojáky vítá jako ochránce, avšak vláda 
v Kyjevě a ostatní obyvatelé Ukrajiny 
je považují za okupanty. Rusko nasa-
zení svých vojáků na Krymu popírá. 

Tento článek reaguje na aktuální nebo ne-
dávné události, které se stále vyvíjejí. 
Povídejte si s  žáky o  současném dění na 

Ukrajině a o obsazení Krymu Ruskem. Vytipujte žáky ukra-

jinského původu. Mohou mít na současnou situaci svůj ná-

zor a vyprávět vlastní zážitky ze života na Ukrajině. Cílem je 

přiblížit žákům to, co se děje na východním konci Evropy.

UkrajinaČeská 
republika

Krymský 
poloostrov

Rusko

Krymský 
poloostrov Pravoslavný kostel na Ukrajině

Spolu
   s p

aní

učite
lkou

Odpovídej na otázky:1.  Které je hlavní město Ukrajiny? 
2. Je Krym ostrov?
3.  Zkus jmenovat sousední státy Ukrajiny.

4.  Jakými jazyky se mluví na Ukrajině a na Krymu?5. Ve kterém moři je Krym?

21

Krize na Krymu

Ukrajina leží na východě Evropy. Sousedí s Ruskem, Běloruskem, 

Moldavskem a také se Maďarském, Slovenskem a Polskem, které 

jsou členy Evropské unie. Někteří lidé zde mají blíže k Rusku a jiní 

by chtěli, aby se země přiblížila EU, a nemůžou se shodnout. Kvůli 

tomu se zde střídaly vlády proevropské a proruské. Tyto neshody 

přerostly v listopadu roku 2013 do velkých protestů, které probí-

haly v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě proti proruskému preziden-

tovi a vládě, kteří nakonec přišli o moc v zemi. Bohužel v důsledku 

protestů a jejich potlačování policií a v důsledku použití střelných 

zbraní mnoho lidí přišlo o život a bylo zraněno.
Spor je také o oblast Krymu, která patří Ukrajině, ale nyní je obsa-

zena ruskými vojáky.

Україна розташована на сході Європи. Сусідні країни: 

Росія, Білорусія, Молдавія, а також Угорщина, Словаччина 

та Польща, котрі є членами Європейського Союзу. Деякі 

жителі України ближчі до Росії, інші бажають, щоб Україна 

приєдналася до ЄС, та не можуть між собою домовитися. 

Через це в країні чередувалися проєвропейські і проросійські 

уряди. Ці суперечки переросли в листопаді 2013 року у великі 

протести у столиці України місті Києві проти проросійського 

президента і уряду, котрі врешті втратили владу в країні. На 

жаль, в результаті протестів та їх розгонів міліцією, а також 

в результаті використовування пальної зброї загинуло і було 

поранено багато людей.

Co se děje na Ukrajině

Př
ip

ra
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: O

le
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ur
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ák

ov
á
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Č a s o p i s  K a m a r á d i
I I I .  r o č n í k  p e r i o d i c k é  p u b l i k a c e  p r o  d ě t i

Třetím rokem vydáváme časopis, který je zamě-
řen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených 
rodin, národnostních menšin, mající zahraniční 
kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny 
také v dalším jazyce. Je i pro ty, které zajímá, jak 
funguje naše společnost, která je více a více promí-
chaná z různých kultur a jazyků a tím je bohatší. 
Časopis určen dětem na 1. stupni základní školy. 
Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči a peda-
gogy. Cílí též na děti z majority. Kamarádi je časo-
pis pro všechny menšiny. Časopis je multijazyčný 
a srozumitelný pro více jazykových skupin. Části 
textu v menšinových jazycích mají anotace v češti-
ně. Jeden z pilířů, na kterých časopis stojí, je forma 
„otázek a odpovědí“. Děti můžou s pomocí dospě-
lých plnit úkoly a dopisovat odpovědi ve vlastním 
jazyce. Takto se každý z nich stane svým způso-
bem „spoluautorem“ svého vlastního čísla a bude 
k němu aktivně přistupovat. Poukazuje na to, že je 
naše společnost promíchaná z různých kultur a ja-
zyků. Cíle časopisu jsou mimo jiné předat dětem 
znalosti o jejich národní kultuře a tradicích a pod-
pořit výuku menšinových jazyků.
Časopis je distribuován zdarma. Hlavním téma-
tem loňských Kamarádů byla mnohojazyčnost. 
V roce 2014 byla vytištěna a distribuována 4 čísla 
časopisu a 1 příloha. 
Všechna čísla se dají prohlédnout a číst i on-line 
na www.kamaradi.zaedno.org.
Trvale máme velice pozitivní odezvy od dětí, rodi-
čů ale i pedagogů a knihovníků. Vedle škol máme 
i mnoho dalších stálých odběratelů: knihovny po 
celé republice, Dům národnostních menšin v Pra-
ze, Evropský dům, Multikulturní centrum, kultur-
ní instituty a mezinárodní zastoupení, občanská 
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ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 2, 2014

Vietnamská pohádka

soutĚŽ

JE BOHATSTVÍ 2014
Vícejazyčnost 

Vyjmutelná hra
Slovanští bohové

TĚšínském Slezsku
Velikonoce na

kamaradi02-2014.indd   1 10. 3. 2014   23:01:08

SL
OVENSKO

speciál

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 3, 2014

romské 
hádanky 

a pohádka

soutĚŽ
SUPER CENY!
O nejlepší vtip 

SLOVENSKO 
KŘÍŽEM KRÁŽEM

Vyjmutelná hra

Zúčastni se 
soutĚže Vícejazyčnost 

je bohatství!
Podmínky na            

str. 28
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Beskydští horalé
pohádky, písně 
a hádanky 

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 4, 
2014

Škola v kostce
Vyjmutelná hra

Podmínky na            
str. 28

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL

Škola v kostce

Svačina 
do školy

Vítej zpátky 
ve škole

Podmínky na            
str. 28

Podmínky na            

do školy
Zúčastni se soutěže Vícejazyčnost je bohatství!

Ve škole 
dřu. Rodiče říkají, 

že si pak v životě najdu 
dobrou práci a budu to 

mít jednoduché.

Ve škole se mi 
s kamarádkami líbí. 
Vyměňujeme si dárečky

a pomáháme si.

Učení je skryté 
bohatství. Proto 

koukám toho ve škole 
nahrabat co nejvíce.

Jsem krásná. 
Krása zachrání 
svět. Na učení mi 
moc času nezbývá.

Rád bych z toho utekl,
 ale nevím jak. Je mi do 
breku. Mojí záchranou je 

hodina tělocviku.

Mám rád své 
kamarády, starám 
se o ně a pomáhám 

jim.

Doma jsem král. 
Zkouším to i ve 
škole, ale zatím 
mi to moc nejde.
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ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 1, 2014

Ponožkový maňásek
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Klub Kamarádi
pŘihláška kE členství

Bingo a M
edové 

pexeso
Vyjmutelné hry

V MENŠINOVÝCH JAZYCÍCH
Čteme nahlas Čteme nahlas Čteme nahlas 

soutĚŽ
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ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

tematická 
příloha
2014

bulharské 
humorné

lidové písně

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL

lidové tance

     БЪЛГАРСКИ 
хумористични 
народни ПЕСНИ

etnografiCké 
oblasti
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VYDÁVÁ SPOLEK ZAEDNO 

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 

A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 1, 2014

Ponožkový maňásek
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Klub Kamarádi

pŘihláška kE členství

Bingo a M
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pexeso
Vyjmutelné hry

V MENŠINOVÝCH JAZYCÍCH
Čteme nahlas Čteme nahlas Čteme nahlas 

soutĚŽ

Bingo a M
edové 

Bingo a M
edové 

pexeso
Vyjmutelné hry

Časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu

číslo 1, 2013

1150. výročí Cyrila a Metoděje
Stolní hra Zapomenuté písmo

Ruská pohádka
Školička 

národopisu

sou
tě ž

e

o dětské
 knížky

Školička 
národopisu

sou
tě ž

e
sou

tě ž
e

o dětské
 knížky

Časopis pro vícejazyčné děti 

a multikulturní výchovu

číslo 2, 2013

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 
„Vícejazyčnost 

je bohatství“ 

Stolní hra 
„Hvězdná obloha“

Řecká mytologie

podrobnosti na 

straně 26-27

ZA PODPORY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Spolek
ZAEDNO
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Soutěž Vícejazyčnost je bohatství, vybrané školní výlety výherců

Fotodokumentace aktivit spolku Zaedno 2014

Vernisáž výstavy Vícejazyčnost je bohatství, 19. 11. 2014, Dům národnostních menšin, Praha

Fotodokumentace aktivit spolku Zaedno 2014

Prezentace časopisu, Noc s Andersenem, Svět knihy, Pražská muzejní noc, konference Kreativně k jazykové výuce

Fotodokumentace aktivit spolku Zaedno 2014



sdružení pracující s dětmi z menšin.
Časopis Kamarádi byl schválen a finančně podpo-
řen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
v programu na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy 
a nově i Úřadem vlády České republiky v rámci 
programu Podpora implementace Evropské char-
ty regionálních či menšinových jazyků.

O c e n ě n í  L A B E L
2 5 .  9 .  2 0 1 4 ,  P r a h a

Projektu Kamarádi byla předána Evropská jazyko-
vá cena Label 2014. Slavnostní předávání cen bylo 
součástí konference Kreativně k jazykové výuce. 

Náš projekt byl 
oceněn v kategorii 
Kreativní přístup 
k výuce jazyků. 
V odpolední části 
jsme měli možnost 
náš projekt blíže 
prezentovat účast-
níkům konference 
na dvou workshopech.
Evropská jazyková cena LABEL je udělována ve 
třiceti evropských zemích inovativním projektům 
v oblasti jazykového vzdělávání a je koordinována 
Evropskou komisí. Cílem Evropské jazykové ceny 
Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v ob-
lasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi 
odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádě-
ní takových aktivit do jazykové výuky.

K a m a r á d i  d i g i t á l n ě

Časopis Kamarádi můžete od jeho druhého roční-
ku rovněž číst v digitální podobě. Jednotlivá čísla 
si můžete prohlédnout prostřednictvím našeho 
webu – www.kamaradi.zaedno.org. Časopis je pu-
blikován na portálu Publero.com, kde se dá pro-
hlížet on-line, či stáhnout ve formátu PDF. Je zde 
dostupný i ve verzi pro tablety. Do vašeho tabletu 
si můžete na App Store či Google Play zdarma 
stáhnou čtečku Publero. Časopis pak naleznete 
v sekci Časopisy / Pro Děti. I zde je distribuován 
zdarma.
Pro pohodlné čtení doporučujeme používat čteč-
ku v jednostránkovém zobrazení, protože časopis 
je naležato. Na portál jsme zpětně umístili i všech-
na již vydaná čísla.

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL



K l u b  K a m a r á d i

V roce 2014 jsme založili klub Kamarádi, je to 
dlouhodobý projekt který budeme vyvíjet v násle-
dujících letech. Je to jedna z podpůrných aktivit 
k naší hlavní aktivitě – projektu Kamarádi. Klub 
zakládáme, protože je o časopis stále větší zá-
jem. Chceme si být jisti, že se časopis dostává na 
správná místa, kde je potřeba a kde je optimálním 
způsobem používán. Je pro nás důležitá zpětná 
vazba od našich čtenářů a jejich pedagogů či 
vedoucích volnočasových dětských klubů, apod. 
Členové klubu dostávají náš časopis zcela zdar-
ma. Navíc jim nabízíme členské bonusy. Napří-
klad možnost zúčastnit se setkání členů klubu 
nebo možnost spolupracovat s redakcí. Klub je 
aktivita na povzbuzení a nápomoc pro vytváření 
místních jednotek – klubů na spolupracujících 
školách, organizacích, atd. Prozatím máme údaje 
o založení několika desítek klubů. Cílem je, aby 

se jejich počet zvýšil alespoň na 100 klubů na 
území ČR. V klubech se ve smíšených kolektivech 
majoritních a menšinových dětí bude s nápomo-
cí pedagoga pracovat s časopisem Kamarádi. Na 
programu bude hlavně tvoření her, dílen a besed. 
Tato akce usiluje mimo jiné o zrušení stereotypů 
a předsudků, o budování kapacit pedagogů a roz-
šíření jejich rozhledu. Naše motto v práce s peda-
gogy je „Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.“

C e l o s t á t n í  s o u t ě ž  V í c e j a z y č n o s t  j e  b o h a t s t v í
k v ě t e n – l i s t o p a d  2 0 1 4

Naše soutěž je určena dětem, 
které pocházejí z vícejazyč-
ných rodin, národnostních 
menšin, mají zahraniční 
kořeny nebo se učí a komu-
nikují v nějakém dalším 
jazyce. Je založena na čtení 
či předčítání literárních děl 
pro děti, vytváření kreseb, 
ilustrací, komiksů nebo 
dokonce vlastní knížky 
na námět literárního díla. 
Druhý ročník soutěže 
Vícejazyčnost je bohat-
ství, která byla vyhlášena 
v časopise Kamarádi 
byl vskutku úspěšný. 
Děti nám poslaly krásná 

a propracována díla v mnoha různých jazycích. 
Celkem jsme dostali kolem 800 kreseb, maleb, 
komiksů, knížek, leporela a dokonce trojrozměr-
né umělecké objekty. Doputovaly k nám stovky 
e-mailů, poštovních obálek ale i krabic různých 
tvarů a rozměrů a to z celé České republiky. Musí-
me však konstatovat, že co se týče počtu příspěv-
ků, vítězí Morava!

S l a v n o s t n í  p ř e d á n í  c e n

Slavnostní předání cen letošního ročníku soutěže 
Vícejazyčnost je bohatství proběhlo 19. 11. 2014 
v Domě národnostních menšin v Praze. Akce, 
stejně tak jako celá soutěž, se nadmíru vydařila. 
Osobně si převzít cenu přišlo mnoho dětí. Šlo 
o celé třídy, jejich pedagogy i rodiče z celé repub-
liky. Sál se velice rychle zapl-
nil usměvavými a nedočka-
vými tvářemi tak, že židle 
ani nestačily pro všechny.
Slavnostně cvakaly spouště 
fotoaparátů, každý si zvěda-
vě prohlížel práce konku-
rence na improvizované 
výstavě z nejlepších 
dětských prací. Děti 
porovnávaly své 
výtvory s těmi, které 
vytvořily děti z dalších 
škol. Dětské práce zau-
jaly i mnoho dospělých. 
Velkým obdivovatelem 
dětských prací byl dokon-
ce sám autor oblíbeného 

Dětská soutěž

Vícejazyčnost  

je bohatství!

Práce zasílejte do  

17. 10. 2014 

na kamaradi@zaedno.org

Podmínky a přihlášky zde

ČTĚTE, TVOŘTE 
A VYHRAJETE 

VÝLET PRO 
CELOU SVOJI 

TŘÍDU!



psího detektiva Vrťapky – pan Petr Morkes! Kdo 
se moc nestyděl, využil možnosti seznámit se 
s novými kamarády a popovídat si. Setkání se tra-
dičně zúčastnilo i mnoho našich partnerů, kteří 
nám pomáhají s časopisem nebo nám poskytují 
ceny do soutěže. 
V podmínkách soutěže, kterou jsme pro děti 
vyhlásili, jsme po dětech chtěli, aby něco nejen 
nakreslily, ale také napsaly. A to pro některé ne-

muselo být leh-
kým úkolem. Na 
chvíli se každý ze 
soutěžících musel 
stát ilustrátorem 
i spisovatelem. 
Proto jsme na 
slavnostní večer 
pozvali spisova-
telku a ilustrá-
tora, kteří jsou 
dětem známí 
např. z čítanek 
nebo z časopisů 
a jejich jména 
jsou uvedena 
na obálkách 

desítek dětských knížek. Našimi milými hosty 
byli paní spisovatelka Ivona Březinová a ilustrátor 
a spisovatel Petr Morkes. Oba jsme vyzpovídali, 
co je třeba, aby se člověk stal skutečným autorem. 
Udělili dětem několik velmi užitečných rad a poté 
předali vlastní ceny dvěma talentovaným mladým 
kolegyním, které se zúčastnily soutěže. A pak za-
čaly padat ceny jako trakaře. Hlavní cenu si však 
odnesla multikulturní 9. třída z Kopřivnice. Cenu 
si převzaly dvě mladé slečny, ale radost z ní měla 
celá třída. Děti byly na největší lezecké stěně v ČR 
a moc si to tam užily.

V í t ě z o v é  z   K o p ř i v n i c e  n a 
l e z e c k é  s t ě n ě

19. listopadu 2014 zažili žáci ze Základní školy 
Floriána Bayera v Kopřivnici skvělý den. Díky 
jejich spolužačkám, Kamile Gomolové a Gabriele 
Buriánové, které zvítězily v naší soutěži v kategorii 
jednotlivců od 10 do 16 let, se mohli tento den 
vydat na výlet do Prahy. Dopoledne si vyzkoušeli 
svoji fyzickou 
zdatnost na 
největší lezec-
ké stěně v ČR 
a v podvečer 
je pak čekalo 
slavnostní 
předání cen 
v Domě ná-
rodnostních 
menšin.

. . .  a   j a k  s e  v   K o p ř i v n i c i 
s o u t ě ž i l o ?

„Soutěž Vícejazyčnost je bohatství byla realizována 
v Základní škole Floriána Bayera, Kopřivnice se 
všemi žáky 9. ročníku v předmětech Multikultur-
ní výchova a Výtvarná výchova, které v této třídě 
vyučuji. V předmětu Multikulturní výchova jsme 
tuto soutěž velmi přivítali. Věnujeme se v něm se 
žáky nejen nekonfliktnímu soužití v multikulturní 
společnosti, prevenci rasismu, netolerance, xenofo-
bie, ale seznamujeme se i se zvyky, kulturou, tradi-
cemi a jazyky jiných kultur, národů, etnik, menšin. 
V rámci zapojení do soutěže jsme četli pohádky 
a příběhy v jiných jazycích a poté žáci nakreslili 
krásná výtvarná díla v hodinách Výtvarné výchovy, 

Dětská soutěž

Vícejazyčnost 
je bohatství!

Komu je to určeno? 
Dětem, které pocházejí 

z jazykově smíšených rodin, 

národnostních menšin, mají 

zahraniční kořeny nebo 

komunikují vedle češtiny 

v dalším jazyce. Do soutěže se 

můžou zapojit jak jednotlivci, 

tak i celé třídy nebo skupiny. 

Organizátor: 
Projekt Kamarádi, jehož součástí 

je časopis Kamarádi a soutěž 

Vícejazyčnost je bohatství, 

organizuje OS Zaedno za 

podpory MŠMT a Úřadu vlády ČR.

základní verze loga

inverzní verze loga

Partneři: 

Vsetín

kamaradi.

zaedno.org

Čtěte v dalším jazyce než v českém 

a tvořte obrázky, kom
iksy nebo 

knížky na námět přečteného textu.

Soutěžte o mnoho krásných cen.

5 nejlepších z vás vyhraje školní 

výlet pro celou svoji třídu! 

Práce zasílejte do  
17. 10. 2014 na: 
kamaradi@zaedno.org 

nebo nedoporučeně na OS Zaedno, 

Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

Podmínky a přihláška na
www.kamaradi.zaedno.org



Soutěž Vícejazyčnost je bohatství, vybrané dětské práce

Fotodokumentace aktivit spolku Zaedno 2014

Výstava Vícejazyčnost je bohatství, putovní výstava nejlepších prací z 1. ročníku.

Fotodokumentace aktivit spolku Zaedno 2014

Prezentace aktivit na stránkách partnerů

Fotodokumentace aktivit spolku Zaedno 2014
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За наша голяма радост детското 
списание „Kamarádi“, което издава 
сдружение „Заедно“ вече три годи-
ни, получи изключителна награда 
– бяхме удостоени с Европейската 
езикова награда Label за 2014 г. 
Тази награда се присъжда в трийсет 
европейски страни за иновативни 
проекти, които развиват и насърчават 
езиковото многообразие в Европей-
ския съюз. Координатор на програ-
мата е Европейската комисия. Фактът, 
че експертната комисия присъди тази 
престижна награда на списанието, 
без съмнение говори за неговите ка-
чества. Най-милата награда за нашия 
екип обаче е доброто приемане на 
списанието от страна на децата и мно-
жеството позитивни реакции, които 
получаваме.
„Kamarádi“ са уникални със своята 
многоезичност – в списанието се 
пише на всички езици на официални-
те национални малцинства в Чешката 
република. Представяме и някои 
регионални наречия. Да се ориенти-
рате в този колоритен детски Вавилон 
не е трудно, защото комуникационни-
ят език е чешки – език, който всички 
деца разбират. Друг важен момент, 
който прави списанието иновативно 

е система, която предлага активен 
подход и сътрудничество от страна на 
читателите. Децата, със съдействието 
на родителите си, четат и пишат, ре-
шават задачи и отговарят на въпроси 
– всеки на собствения си език. По този 
начин младите читатели се насърча-
ват активно да използват майчиния 
си език, всеки става по свой начин съ-
автор на своето копие на списанието. 
„Kamarádi“ се приема с голям интерес. 
Разпространяваме го по поръчка до 
стотици училищa и организации по 
цялата Чешка република. Организи-
раме и детско състезание „Многоези-
чието е богатство“, което подкрепя 
усвояването на майчиния език на 
децата от национал-
ните малцинства. 
Ежегодно участват 
много деца – както 
индивидуално, така 
и цели класове или 
детски колективи. 
Тази година голямата 
награда – адренали-
нова екскурзия за 
класа на победителя 
до спортен център 
в Прага спечелиха 
децата от градчето 

Копрживнице, Моравско-Силезки 
регион.
Специално за малките читатели от 
български произход списанието 
подготвя българско приложение. 
В него ще представим колекция 
уникални български народни песни 
с хумористична тематика. Песните са 
с ноти (някои са нотирани за пър-
ви път) и с описание на народните 
танци, които могат да се играят на 
тях. Тази красива песнопойка вашите 
деца могат да получат безплатно. 
Поръчайте си я до 31.12.2014 на 
е-майл kamaradi@zaedno.org. Каним 
и всички наши приятели да посе-
тят интернетстраницата ни, където 
е поместена интерактивната версия 
на списанието, обогатена с тестове, 
игри и много други бонуси. Адресът 
е kamaradi.zaedno.org.

Севда Коваржова

„Kamarádi“ 
получи европейска награда

На 25 септември 2014 г. на тържествена церемония, която беше част от конференцията 
„Креативно в езиковото обучение“ организирана от Дома за международно сътрудни-
чество, бе награден проектът на сдружение „Заедно“ „Kamarádi“ („Приятели“).
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чество, бе награден проектът на сдружение „Заедно“ „Kamarádi“ („Приятели“).

Beskydští 
horalé

pohádky, písně 
a hádanky 

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 

A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 4, 
2014

Škola v kostce
Vyjmutelná hra

Podmínky na            
str. 28

DRŽITEL  EVROPSKÉ 

JAZYKOVÉ  CENY  LABEL

Škola v kostce

Svačina 
do školy

Vítej zpátky 
ve škole

Podmínky na            
str. 28

Podmínky na            

do školy

Zúčastni se soutěže 
Vícejazyčnost 
je bohatství!Ve škole 

dřu. Rodiče říkají, 

že si pak v život
ě najdu 

dobrou práci a bu
du to 

mít jednoduché.

Ve škole se mi 
s kamarádkami líbí. 

Vyměňujeme si dárečky
a pomáháme si.

Učení je skryté 
bohatství. Proto 

koukám toho ve škole 

nahrabat co nejvíc
e.

Jsem krásná. 
Krása zachrání 
svět. Na učení mi 
moc času nezbývá.

Rád bych z toho ute
kl,

 ale nevím jak. Je mi do 

breku. Mojí záchranou je 

hodina tělocviku.

Mám rád své 
kamarády, starám 

se o ně a pomáhám 
jim.

Doma jsem král. 
Zkouším to i ve 
škole, ale zatím 
mi to moc nejde.
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která doplnili popisem zajímavého výjevu či hlavní 
postavy z příběhu v jazycích, ke kterým mají blízko 
ať již původem nebo v rodinách či příbuzenstvu. 
Příspěvky byly psány v jazyce romském, sloven-
ském, ruském, polském. Využili jsme i odborné 
pomoci nebo případné kontroly ze strany rodičů či 
příbuzných a tím jsme je do soutěže zapojili také. 
Žáky práce velmi bavila a nádherný výlet do Prahy 
pro celou třídu na největší lezeckou stěnu za získání 
1. místa 2 děvčat z naší školy v kategorii 10–16 let 
jim byl tou největší odměnou. Lezeckou stěnou byli 
žáci nadšeni, všichni ji zvládli několikrát, opadl 
jakýkoli strach a postupně zvyšovali náročnost 
lezeckých tras, bylo to prostě velké adrenalino-
vé dobrodružství i nové poznání. Rovněž krásný 
diplom a zajímavé knihy či vzdělávací materiály se 
líbily nejen výherkyním, ale budou využity i ško-
lou ve výuce a zůstanou památkou na zajímavou 
soutěž. Příští rok se určitě opět zapojíme. Věříme, že 
zajímavá soutěž a hlavně super časopis Kamarádi 
i celá Vaše organizace budou pokračovat v záslužné 
činnosti na poli multikulturní výchovy dětí a mlá-
deže.
Časopisu Kamarádi já osobně považuji za nejlep-
ší v oblasti multikulturního výchovy, který u nás 
existuje. Je skvělý po stránce obsahové, výukové – 
spousta zajímavých, žákům srozumi-

telných informací 
na jednom místě 
ze života, histo-
rie, kultury jiných 
národů, menšin, 
kultur, vynikající je 
i stránka výtvarná, 
přílohy i hry k vy-
užití, pexesa atd. 
Časopis vede žáky 
nenásilnou formou 
k toleranci, re-
spektu, k prevenci 
xenofobie a ra-

sismu, k poznání jiných kultur, národů a přispívá 
k nekonfliktnímu soužití nás všech v multikulturní 
společnosti. Vede rovněž krásnými pohádkami, po-
vídkami, básněmi, příběhy ke čtenářství, k rozvoji 
čtenářské gramotnosti a k poznávání jazyků jiných 
národnostních menšin.“ 

Mgr. Vlasta Geryková-ředitelka školy

D a l š í c h  5  v í t ě z n ý c h  t ř í d 
j e l o  n a  š k o l n í  v ý l e t y

Třída 8. A ZŠ Jiřího z Poděbrad dostala dne 4. 12. 
2014 za 1. místo v soutěži v kategorii „Škola, třída 
a skupina“ odměnu – návštěvu do druhého nej-
většího komplexu budov v Praze, Klementina.
Devítiletý Ivan Babych ze Základní školy Jeseniova 
(Praha 3) získal v naší výtvarné soutěži 2. místo 
v kategorii jednotlivců od 4 do 9 let a tímto zajistil 
školní výlet do Městské knihovny v Praze pro celou 
svoji třídu. Zaujal je velký knižní sloup ve vstupní 
hale historické budovy, kterému se říká idiom. Pak 
si prohlédli dětské oddělení a dozvěděli se zajímavé 
informace o knižních novinkách. Dále měli mož-
nost shlédnout i výstavu nejlepších dětských prací 
z loňské soutěže Vícejazyčnost je bohatství.
Děti z třídy 3. C, ze Základní a mateřské školy Bílá 
na Praze 6 vyhrály druhou cenu v kategorii kolek-
tivní práce (skupina, třída, škola) a užily si výlet 
do Polského institutu v Praze.
Děti ze základní školy 
Dubňany jely na spo-
lečný výlet do Hodo-
nína, kde jako odměnu 
za umístění v soutěži 
shlédly krásný 3D film.
A nakonec děti ze ZŠ 
Sadová, Velká Bíteš 
dostaly jako krásnou 
druhou cenu v soutěži 
výlet do Romského mu-
zea v Brně. Jejich zájem 
o výlet byl nadměrně vy-
soký a tak byl vypraven 
celý školní autobus. Děti 
si prohlédly Vánoční trhy 
v centru Brna a pak měly 
individuální program 
v Romském muzeu.

V rámci projektu Kamarádi pořádá Spolek Zaedno

www.kamaradi.zaedno.org

Celostátní dětská soutěž

2014

Zaedno

1. 
cena

Kategorie jednotlivci od 10 do 16 let

1. cena, výlet pro třídu

Kamila Gomolová, 15 let 

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice
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P a r t n e ř i  s o u t ě ž e

Letos bylo v soutěži rozdáno rekordních 6 škol-
ních výletu a mnoho knížek. Náš srdečný dík patří 
zastoupení Evropské komise, Městské knihovně 

v Praze, Národní knihovně, lezeckému centru 
SmichOOF, Kulturním domům ve Vsetíně a Ho-
doníně, Romskému muzeu v Brně, Domu ná-
rodnostních menšin v Praze, Polskému institutu, 
veletrh Svět knihy, iniciativě Rosteme s knihou 
a Noci s Andersenem a mnoha dalším.

P u t o v n í  v ý s t a v a  V í c e j a z y č n o s t  j e  b o h a t s t v í

Výstava nejlep-
ších dětských 
výtvarných 
prací ze soutěže 
Vícejazyčnost je 
bohatství 2013 
byla po celý rok 
2014 ke shléd-
nutí v různých 
prostorách 

v Praze a na dalších místech. Výstava je vytištěna 
na lehké PVC desky a je mobilní s jednoduchou 
instalací. V roce 2014 podle našich odhadů a od-
hadů spolupracujících organizací výstavu vidělo 
kolem 1500 osob. Na některých místech proběhly 
vernisáže nebo celé třídy navštívily knihovny, aby 
se na výstavu podívaly a zúčastnily se programu 

s multikulturním zaměřením. Konkrétní progra-
my zorganizovaly pracovnice knihoven a inspiraci 
braly z našeho časopisu Kamarádi.

J e d n o t l i v á  u m í s t ě n í

• 1. 12. 2014 – 15. 1. 2015 
Městka knihovna v Praze, Ústřední knihovna, 
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

• 3. – 31. 10. 2014 
Městská knihovna Praha – Modřany, Vazovova 
3229/1, Praha 12

• 1. 7. – 27. 8. 2014 
Městská knihovna v Praze, pobočka Hradčany

• 31. 5 – 30. 6. 2014 
Centru volného času, Měšice

P r e z e n t a c e  p r o j e k t u  K a m a r á d i

N o c  s   A n d e r s e n e m

Časopis Ka-
marádi se stal 
partnerem této 
jedinečné akce 
na podporu 
knih a dětské-
ho čtenářství. 
Zúčastnili jsme 
se zábavného 
odpoledne 
s komisařem 

Vrťapkou, kde bylo možné představit i náš časopis. 
Připravili jsme kvízy pro chytré děti, kde se každý, 
kdo ovládá vedle češtiny další jazyk, mohl přímo 
blýsknout! Pro velké i malé čtenáře byly připrave-
ny výtvarné dílny, soutěže, kreativní hry, divadel-
ní představení, autorská čtení a mnoho dalšího. 
Nechyběl ani sám Vrťapka – hlavní hrdina letošní 
noci s Andersenem a jeho autor Petr Morkes. 

Pomáhali nám mimo jiné partneři z Domu národ-
nostních menšin, Polského institutu, nakladatel-
ství Morkes či Městské knihovny v Praze.
Vše probíhalo v dětském oddělení Městské 
knihovny v Praze, 4. dubna 2014, při příležitosti 
výročí narození Hanse Christiana Andersena. Pro-
běhla ukázka a rychlokurz bulharských lidových 
tanců, který vedla tanečnice ze souboru Bulgari 
při OS Zaedno. Malí čtenáři dokázali, že jsou též 
zdatní tanečníci a Marie, která tance předváděla 



v nádherném bulharském kroji, se stala hvězdou 
večera. Pak následovalo čtení nahlas z časopisu 
Kamarádi v menšinových jazycích, kterými se 
v ČR hovoří. Úkolem pro děti bylo uhádnout 
jazyk ukázky. Také zde byly děti nadmíru šikovné. 
Jen co začal dospělý předčítat, hned se hlásilo až 
10 dítek a volaly „Polský, polský!“ nebo „Sloven-
ský, slovenský!“. Ale uhodly i „těžší“ jazyky jako 
např. ukrajinský nebo bulharský. V rámci akce 
byla vystavena i naše výstava Vícejazyčnost je 
bohatství. Pro nejlepší účastníky tohoto nezapo-
menutelného odpoledne byla připravena odměna, 
která jim udělala velkou radost – vlastní výtisk 
dětského časopisu Kamarádi!

V e l e t r h  S v ě t  k n i h y

Pokračujeme v naší spolupráci 
s iniciativou „Rosteme s kni-
hou“ a veletrhem „Svět knihy“ 
a zúčastnili jsme se doprovod-
ného programu této významné 
akce na podporu knih a čtenář-
ství. Také zde jsme představili 
náš dětský vícejazyčný časopis 
a dětskou soutěž a dále publi-
kace v menšinových jazycích 
spolu s naším partnerem – Do-
mem národnostních menšin.
15. 5. 2014 proběhla v rámci 

veletrhu akce „Čteme s ka-
marády“, zaměřená na děti, 
během které byly předčítány 
úryvky z knihy Začarovaná 
třída v jazycích národ-
nostních menšin, jež jsme 
přeložili a otiskli v časopise. 
Následně proběhla beseda 
s autorkou knihy, známou 

spisovatelkou Ivonou Březinovou.
V stejném dnu jsme zde zorganizovali ještě jeden 
multikulturní pořad zaměřený na dospělé publikum 
a odborníky. Prezentovali jsme publikace v jazycích 
národnostních menšin. Následovala diskuze se zá-
stupci různých menšin.
Účinkovali Jakub Štědroň, DNM-Praha, Sevda Ková-
řová, OS Zaedno, Igor Zolotarev, OS Ruská tradice 
a další.
Náš časopis byl po celou dobu trvání veletrhu k do-
stání na stánku DNM, který se nacházel v pravém 
křídle Průmyslového paláce.

P r a ž s k á  m u z e j n í  n o c

Dětský časopis Kamarádi a bulharské lidové tradi-
ce jsme představili v rámci Pražské muzejní noci. 
Prezentace proběhla přímo ve foyer Domu národ-
nostních menšin 14. 6. 2014. Návštěvníků, které 
jsme za tu dobu napočítali, bylo přes 350. Mohli 
si prohlédnout tištěný časopis a dále shlédnout 
prezentaci celého projektu Kamarádi.
Velký úspěch měly tři zábavné jazykové kvízy. 
Jednoduchý pro děti od 3 do 6 let, složitější pro 
školáky a kvíz s vysokou obtížností pro dospělé. 
Dále jsme propagovali naši dětskou soutěž Víceja-
zyčnost je bohatství u které byl vyhlášen již druhý 
ročník. Největší radost nám během Muzejní noci 
udělali teenageři. Přišlo jich mnoho a v kvízech se 
představili na jedničku (ačkoliv to na začátku vy-
padalo, že se jim do toho nechce. Mysleli si totiž, 
že naše kvízy budou nejspíš nějaké testy z anglič-
tiny). 

K a m a r á d i  s   V r ť a p k o u

Časopis Kamarádi a náš spolek se představily na 
Velké vánoční akci s komisařem Vrťapkou. Tuto 
zábavnou akci pro děti zorganizovali naši partne-
ři – nakladatelství Morkes a Městská knihovna. 
K vidění a zabavě zde bylo vskutku mnoho – vá-
noční dílničky, detektivní soutěže, kreativní hry, 
divadelní představení, dětské koutky.
V programu vynikla i členka tanečního souboru 
Bulgari Marie Selin-
gerová, která dětem 
představila bulharské 
lidové tance, vánoční 
tradice a samozřejmě 
náš časopis Kamarádi.

20 международен книжен панаир 
„Светът на книгата 2014“

От 15 до 18 май 2014 г. в чешката 
столица се проведе 20-тият между-
народен книжен панаир и литера-
турен фестивал „Светът на книгата“ 
(Svět knihy) . Основнитe теми тази 
година бяха три: „Четем на един дъх 
II- Fantasy & Sci-fi, „Колко форми има 
книгата?“, „Отражението на истори-
ята в литературата“. Почетен гост на 
панаира беше Унгария. В панаира 
участваха 409 изложители, които 
представиха своята книжна про-
дукция на 191 щанда в панаирното 
градче. Изложението има за цел 
да привлича не само максимален 
брой издатели и книгоразпростра-
нители, но и все по-широка ауди-
тория и да бъде безспорен фактор 
в литературния живот на Чехия. 
Затова в програмата бяха включени 
9 филма, 28 изложби и 27 театрални 
представления, а в литературния 
фестивал участваха 694 души от 26 

държави. България отново не участва 
със свой национален щанд в „Светът 
на книгата“. 
Списания и книги, издавани от бъл-
гарските сдружения в Чехия „Възраж-
дане“, „Заедно“, БКПО „Св. св. Кирил 
и Методий“ и БКПО, бяха изложени 
на щанда на Дома на националните 
общности. На 15 май в литературното 
кафене бяха представени публи-
кации на езиците на националните 
малцинства в Чехия. В дискусията 
участваха Игор Золотарев (списание 
„Русское слово“), Хелена Носко-
ва (списание „Листи“), Севдалина 
Коваржова (списание „Приятели“ 
(Kamаrádi). Силвия Георгиева запозна 
слушателите с книгата си „Бароковата 
теория на афектите“.
Българският културен институт 
в Прага участва на 16 май също в ли-
тературното кафене с представяне 
на романа „Адриана“ на Теодора 

Димова, в което се включиха изда-
телят Петър Щенгл и преводачът 
на романа Давид Бернщайн. Във 
втората част на литературната вечер 
бе представено чешкото литератур-
но списание „Плав“ и по-конкретно 
броят му, посветен на българската 
литература.
Международният книжен панаир 
и литературен фестивал „Светът на 
книгата“ е културно събитие, което 
привлича все по- широка аудитория. 
Със своята многообразна програ-
ма, включваща литература, музика, 
филмово, театрално и изобрази-
телно изкуство, той всяка година 
е притегателен център за издатели, 
книгоразпространители и читатели, 
а със съпровождащата си програма 
„Растем с книгата“ ангажира и подра-
стващите читатели.

Мария Захариева

гарската азбука да се казва „Азбучен 
роман“ и всяка част в него да започ-
ва с поредната буква от азбуката?
Оттам нататък беше лесно. Всичко 
си дойде на мястото. Формата ми 
откри пътя към съдържанието. Обзе 
ме някаква необичайна надежда, 
започнах да пиша с убеденост и ле-
кота. Създадох образа на Константин 
и десетките останали герои, интри-
гата, сюжета, но за това няма смисъл 
да разказвам… да разбулвам тайни 
и загадки.
Разбира се, не знам дали съм успял. 
Времето ще покаже. Опитах се да 

напиша един роман за Константин 
– какъвто, убеден съм, не е писан 
досега. Искаше ми се да е роман, 
който не само да разкрива някои 
лъжи и предразсъдъци, но и да 
е интересен за четене. Защото за 
мен един истински роман трябва 
да е, разбира се, полезен и прочие, 
но преди всичко и на първо място 
– интересен. На второ – интересен. 
И на трето – интересен. Освен това 
и различен. Достоен за името си… 
и духа на Константин Преславски 
и неговата „Азбучна молитва“.
С който да кажа не просто, че „ки-

рилицата“ е Българска азбука, че 
„черковнославянският“ е Български 
език. Но и да напомня, че българ-
ската литература е най-малко на 
1150 години и е една от най-първите 
и най-стари национални литерату-
ри – в Европа и в света. А България 
е родина не само на мутри, преда-
тели и бедни гастарбайтери, а и на 
такива прекрасни неща като „Азбуч-
ната молитва“ и цял един Златен, 
български век.
Направих го в Прага.

Стефан Кисьов

Сн
им

ки
: а

рх
ив

22

2 
| 2

01
4

К
У

Л
Т

У
Р

А

С.Коваржова и С. Георгиева М.Захариева, М.Хрзастовски и Я. Щедрон

bulgari_2014_02_V04.indd   22 26.6.2014   9:48:31



B e s e d a  s e  s p i s o v a t e l k o u

Pokračuje naše spolupráce se spisovatelkou Ivo-
nou Březinovou. Dne 31.10. proběhla v ZŠ Sluhy 
beseda se známou spisovatelku knih pro děti 
a mládež Ivonou Březinovou. Návštěva této oblí-
bené a velmi čtené autorky byla zakončena auto-
gramiádou. V rámci besedy proběhlo i představení 
časopisu Kamarádi. Od roku 2014 spolupracuje 
Ivone Březinová i s naším dětským časopisem Ka-
marádi. Otiskli jsme úryvky z knihy Začarovaná 

třída v překladu do 5 menšinových jazyků a dále 
některé z jejích básní.

M u l t i - k u l t u r n í  k u r z y  v a ř e n í
p r o s i n e c  2 0 1 4 ,  D ů m  n á r o d n o s t n í c h  m e n š i n  v   P r a z e

Po delším plánování jsme spustili novou zábavnou 
a jistě užitečnou akci – kurzy vaření. Jak se dá oče-
kávat, kurzy jsou zaměřené na kuchyně různých 
národností a – nově i na zdravou výživu!
Jedna z iniciátorek kurzu je Míša Těthalová (zdra-
vá máma), která nám během kurzu povyprávěla 
o zdravé stravě a odpověděla na naše otázky týka-
jící se zdravého stravování. Nápad zorganizovat 
kurz vznikl proto, že se kolem našeho spolku točí 
pěkná parta maminek a starostlivých hospodyněk 
a to různého původu (Bulharky, Slovenky, Ukra-
jinky, Polky, Rusky, Moravanky a Češky). Na naše 
akce jsou však srdečně zváni muži i děti, pro které 
se najde v kuchyni jistě uplatnění. Mohou samo-
zřejmě třeba i jen radit či koštovat.
Na programu prvního předvánočního setkání bylo 
mimo jiné společné plánování průběhu dalších 
kurzů na rok 2015 a výběr šéfkuchařů – těch 

z nás, kteří jednotlivé lekce povedou. Vize kurzů 
je taková, že bude např. večer slovenský, moravský, 
bulharský, atd.
Dalším bodem programu byla prezentace tradič-
ního zdobení moravských perníčků a povídaní 
s jejich autorkou Věrkou Vybíralovou. Od mladé 
výtvarnice, původem z Moravy, jsme se dozvěděli, 
že se původně do perníků přidávalo černé koření. 

V ý t v a r n é  d í l n y  p r o  d ě t i

Obnovili jsme výtvarné kurzy a dílničky pro děti. 
Učíme děti všímat si, přemýšlet, navrhovat, tvořit, 
spolupracovat, soutěžit. Hlavní myšlenky kurzů jsou 
tvořivost, příroda a vícejazyčnost. Kurzy mají návaz-
nost na projekt Kamaradi. Probíhaly např. v Centru 
volneho času v Měšicích, Praha východ, ZŠ Sluhy, 
DNM – Praha a na dalších místech. 
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I v roce 2014 byla udržována internetová stránka 
sdružení – www.zaedno.org. Stránka obsahuje 
13letý archiv akcí sdružení a také video a foto 
galerie a přehled aktualit. Sledujeme statistiku ná-
vštěvnosti stránky. Díky své aktuálnosti i užitnosti 
je stránka navštěvována denně cca 40 osobami. 
Pokud máme nějakou zajímavou aktualitu, bývá 
na stránce až 500 osob denně. 
Portál poskytuje a bude poskytovat aktuální informa-
ce o projektu, novinky a pozvánky na akce, soutěže, 
kroužky. Rovněž zde je publikována internetová 
podoba a archiv časopisu Kamarádi a výzvy k účas-
ti a výsledky soutěže na podporu čtení a psaní ve 
druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“. Počet 
návštěvníků je až 9000 ročně.
Pokračovali jsme ve obnovení a zatraktivnění stránek 
a od roku 2014 můžete k některým článkům přidávat 
komentáře, které se dají sdílet na Facebooku. Nově 
jsme dále doplnili fotogalerie z akcí za poslední více 
než půlrok. Největší rozšíření je pak na stránkách ča-
sopisu Kamarádi, kde jsme do sekce Hry přidali kvízy, 
které byly otištěny v jednotlivých číslech. Dále jsme 
rozšířili sekci her o bludiště, osmisměrky, které jsou 
dokonce v různých jazycích, puzzle, jazykové pexeso, 
omalovánky atd. 

F a c e b o o k

Dále udržujeme facebookovou stránku Българи в 
Прага, kde probíhají různorodé diskuse a výměna 
informací.

P a m á t k a  B o j k y  D o b r e v y
1 2 .  6 .  2 0 1 4 ,  P r a h a

Bojčiny kůzlátka je dětský koutek, vytvořený Spol-
kem Zaedno a zasvěcený památce zesnulé spoluza-
kladatelky sdružení Bojky. Stejně jako každoročně 
touto dobou, tak i v roce 2014 jsme se sešli u Bojči-
ných kůzlátek, abychom si připoměli památku naší 
milé kamarádky Bojky Dobrevy. Je tomu již sedm 
let, kdy její životní pouť tragicky ukončila auto-
nehoda, ve které byla Bojka, coby chodec, zcela 
nevinně.
Letošního setkání se účastnilo více dětí než ob-
vykle a tak akce proběhla ve sportovnějším du-
chu. Kluci si zahráli fotbal a pentangue a na závěr 
objevili krabičku – kešku (ze hry Geocaching) 
ukrytou nedaleko vchodu do zahrady. Potěšila nás 
i přítomnost našich nových spolupracovnic časopi-
su Kamarádi.
Bojka Dobreva byla jedna z vůdčích osobnos-
tí v naší menšině. Uměla dávat lidi dohromady 
a nacházela kompromis a řešení v každé situaci. 
Bulhaři mají již delší dobu jednu bolístku – neu-
mějí dělat věci společně. Proto i „Zaedno“ dostalo 
toto jméno – „Společně“, chtěli jsme tuto situaci 

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



V e č e r  c e s t o v a t e l ů
2 2 .  1 0 .  2 0 1 4 ,  P r a h a

Spolek Zaedno ve spolupráci s Městkou knihov-
nou v Praze uspořádal cestopisnou přednášku 
s promítáním fotografií z thráckých kulturně-his-
torických památek. Součástí večera byla ukázka 
a rychlokurz bulharských lidových tanců.
O své cestovatelské zkušenosti se podělila Tereza 
Blažková, dlouholetá členka tanečního souboru 
Bulgari. Její vyprávění bylo doprovázeno i spous-
tou nádherných a zajímavých fotografií.
Území dnešního Bulharska patří k nejdéle osídle-
ným oblastem Evropy a vinná réva se tu pěstovala 

již před 3000 
lety za období 
vlády Thráků. 
O Thrácích jako 
spojencích Troja-
nů se jako první 
zmiňuje Homér 
v Iliadě. Mýtický 
pěvec Orfeus byl 
thráckého pů-
vodu 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, nádherné bohatě 
zdobené hrobky, obří skalní reliéfy a další památky.

M e z i n á r o d n í  d e n  ž e n
8 .  3 .  2 0 1 4 ,  o b e c  M r a t í n

Podpořili jsme i tradici 8. března - Mezinárodní 
den žen. Dámská jízda s dobrým bulharským 
jídlem a vínkem, tombolou a hlavně bulharský-
mi a řeckými tanci proběhla v malé obci Mratín. 
Tance nám předvedly krásné tanečnice ze souboru 
Bulgari.

Pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111, Praha 1 (vchod brankou do zahrady)

DO BULHARSKA ZA 
THRÁCKOU KULTUROU 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

22. 10. 2014 od 18.00 hod.

Spolek Zaedno a Městská knihovna v Praze (pobočka Hradčany) vás zvou 
na cestopisnou přednášku s promítáním fotografií z thráckých kulturně-
historických památek. Součástí večera je ukázka a rychlokurz bulharských 
lidových tanců.

Území dnešního Bulharska patří k nejdéle osídleným oblastem Evropy  
a vinná réva se tu pěstovala již před 3 000 lety za období vlády Thráků.  
O Thrácích, jako spojencích Trojanů, se jako první zmiňuje Homér v Iliadě.  
Mytický 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, nádherné bohatě 
zdobené hrobky, obří skalní reliéfy a další památky. 

vstup volný

www.mlp.cz 



PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12. 2014
položka rok 2013 rok 2014
I. Spotřebované nákupy celkem 92 23
   1. Spotřeba materiálu 92 92
II. Služby celkem 647 524
   6. Cestovné 52 12
   8. Ostatní služby 595 511
III. Osobní náklady celkem 362 336
   9. Mzdové náklady 362 336
IV. Daně a poplatky celkem 1 1
   14. Daň silnicní 1 1
V. Ostatní náklady celkem 8 1
   21. Kursové ztráty 7 0
   24. Jiné ostatní náklady 1 1

Náklady celkem 1 110 885

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 458 39
   2. Tržby z prodeje služeb 458 39
IV. Ostatní výnosy celkem 4 0
   16. Kursové zisky 4 0
VI. Prijaté příspěvky celkem 652 845
   26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 648 840
     z toho Dotace 623 615
     z toho Ocenění 200
     z toho Dary 25 25
   27. Prijaté příspěvky 5 5

Výnosy celkem 1 115 883

C. Hospodářský výsledek před zdaněním 5 -2
D. Hospodářský výsledek po zdanění 5 -2

F i n a n č n í  č á s t



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

PŘEHLED NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
Aktivita* Hrazeno z dotace (částečně) Kč
Časopis Kamarádi (tištěný) MŠMT, Úřad vlády ČR 572 245
Kamarádi digitálně MŠMT 106 203
Soutěž Vícejazyčnost je bohatství a výstava MŠMT 22 606
Zpěvník bulharských lidových písní (příloha 
časopisu)

MŠMT, Úřad vlády ČR 64 033

Prezentace časopisu MŠMT 6 213
Trifon Zarezan Magistrát hl. m. Prahy 80 324
Kurzy a semináře bulharských lidových tanců MŠMT 12 980
www.zaedno.org MŠMT 18 951
Náklady celkem 883 555

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ A OCENĚNÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
Projekt* Dotace Kč
Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti a mládež 
z národnostních menšin

MŠMT 500 000

Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti a mládež 
z národnostních menšin

Úřad Vlády ČR 60 000

Trifon Zarezan Magistrát hl. m. Prahy 55 000
Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti a mládež 
z národnostních menšin

Jazyková cena Label 
(MŠMT)

200 000

Dotace a ocenění celkem 815 000



P ř í l o h a  k   ú č e t n í  z á v ě r c e
k   3 1 .  1 2 .  2 0 1 4

1) Obecné údaje

Obchodní jméno účetní jednotky:  
Občanské sdružení Zaedno
sídlo: Na Sádce 1745/9, Praha 4 - Chodov
IČO: 266 06 071
Právní forma: spolek
Datum vzniku: 21. 10. 2002
Spisová značka:  
L13108 vedená u Městského soudu v Praze
Předseda: Todor Ralev

2)  Účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka 
podstatný nebo rozhodující vliv a výše podílu 
na základním kapitálu těchto společností:

Nevyskytují se

3)  Informace o zaměstnancích (průměrný 
přepočtený počet):

Počet zaměstnanců: 0
Osobní náklady činily: 336 tis. Kč

4)  Informace o půjčkách a úvěrech a ostatních 
plnění členům statutárních, řídících 
a dozorčích orgánů

Nevyskytují se.

5)  Informace o aplikaci obecných účetních 
zásad, použitých účetních metodách 
a způsobech oceňování a odpisování

Účetní jednotka postupuje podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002 
Sb. Účetní jednotka účtuje o uvedených 
skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 
odst. 8 zákona), dále účtuje o skutečnostech, které 
jsou předmětem účetnictví, do období, se kterým 
časově a věcně souvisí.

Způsoby oceňování a jejich použití:
• pořizovací cena (cena, za kterou byl majetek 

pořízen a náklady související s jeho pořízením)

• vlastní náklady (zásoby vytvořené vlastní 
činností)

• jmenovitá hodnota (peněžní prostředky 
a ceniny)

• reprodukční pořizovací cena (cena, za kterou 
by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm 
účtuje)

• reálná hodnota (při přecenění dceřiných 
společností, podíl finančních investic)

Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného 
i hmotného majetku a vedlejší pořizovací 
náklady:
Společnost nevlastní žádný dlouhodobý majetek.

Způsob ocenění zásob a vedlejší pořizovací 
náklady:
Nebylo účtováno o vedlejších pořizovacích 
nákladech, neboť dané skutečnosti nenastaly.

Způsob odpisování:
V účetním období se neodepisovalo.

Informace o odchylkách od metod dle §7 odst. 5 
zákona:
Nenastaly.

Způsob stanovení opravných položek a oprávek:
V účetním období nebyly tvořeny opravné 
položky k pohledávkám ani k zásobám.

Způsob stanovení opravných položek a oprávek 
k majetku:
V účetním období nebyly tvořeny opravné 
položky k majetku.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích 
měnách na českou měnu:
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou 
měnu se používá denní kurs ČNB. Majetek 
a závazky byly přeceněny kursem k 31. 12.2014.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku 
a závazků: 
Ocenění reálnou hodnotou se nepoužívá.

Změny ve způsobu oceňování, odpisování 
a aplikaci obecných účetních metod:
Ke změnám ve způsobu oceňování, odpisování 
a aplikaci obecných účetních metod oproti 
předcházejícímu účetnímu období nedošlo.



6)  Doplňující informace k rozvaze a výkazu 
zisků a ztrát

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní 
období: ........................................................................0

Rozpis odloženého daňového závazku nebo 
pohledávky: ................................................................0

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně 
úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů: .............0 

Výši splatných závazků pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti: ...........................................................0

Výši splatných závazků veřejného zdravotního 
pojištění: .....................................................................0

Výši evidovaných daňových nedoplatků u místně 
příslušných finančních orgánů:................................0

Výši pohledávek určených k obchodování 
oceněných reálnou hodnotou: .................................0

Přijaté dotace na investiční a provozní účely: ........0

7)  Důležité informace týkající se majetku 
a závazků:

Závazky:
Celková výše ........................................................ 0 tis.

Pohledávky:
Do 60 dnů po splatnosti .................................... 1 tis.
Celková výše ........................................................ 1 tis.

Zatížení majetku zástavním právem nebo 
věcným břemenem:
Účetní jednotka nemá závazky kryté podle 
zástavního práva.

Převod vlastnictví k nemovitosti, který již byl 
zaúčtován, ale nenabyl právním moci:
Nevyskytuje se.

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené 
v rozvaze:
Účetní jednotka nemá závazky (peněžní 
i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví 
a neuvedené v rozvaze. 

Významné události vzniklé mezi rozvahovým 
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
Žádné nenastaly.

9) Výše přijatých příspěvků:
Celková výše ...................................... 844 500 tis.
– z toho dary ..............................................25 000 tis.
– z toho granty .........................................815 000 tis.
– z toho členské příspěvky ......................... 4 500 tis.

Zpracovala: Sevdalina Kovářová Kostadinova, místopředsedkyně správní rady



www.zaedno.org


