Spolek Zaedno

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2015

Základní údaje o organizaci
Název: Spolek Zaedno (v roce 2015 Občanské sdružení Zaedno)
Právní forma: zapsaný spolek
Spisová značka: L 13108 vedená u Městského soudu v Praze
DIČ: CZ26606071
IČ: 266 06 071
Číslo bankovního účtu: 181499209/0300

Kontaktní údaje
Adresa:
Kolbenova 762/6, 190 00 Praha 9 (v roce 2015 Na Sádce 1745/9, 149 00 Praha 4)
E-mailové kontakty:
obecný: zaedno@zaedno.org
taneční soubor Bulgari: todor.ralev@seznam.cz
redakce časopisu Kamarádi: kamaradi@zaedno.org
Telefony:
obecný: +420 603 103 928
taneční soubor Bulgari: +420 725 377 499
www.zaedno.org

Lidé
Statutární zástupce: Todor Ralev, Sevdalina Kovářová Kostadinova
Předseda správní rady: Todor Ralev
Místopředsedkyně správní rady: Sevdalina Kovářová Kostadinova
Sekretář: Marie Přikrilová
Další členove správní rady: Petr Ralev, Michal Kovář, Pavlin Zahariev
Počet členů: 45
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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 13 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.
Sdružení nadále pravidelně vede archiv své činnosti.

V roce 2015 byla činnost roždělena na dva základní
tematické 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. Projekt zahrnuje vydávání periodické
publikace Kamarádi – časopisu pro vícejazyčné

děti a multikulturní výchovu – MKV. Ten je určen
zejména dětem na prvním stupni základní školy, 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“.
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Zaedno v mediích:

Naši partneři:

• Časopis Folklor – reportáž o Trifon Zarezanu
• Časopis Roden glas – reportáže o aktivitách
Spolku Zaedno
• Bulharský rozhlas, stanice Tatkovina – představení činnosti spolku v roce 2015

• Rosteme s knihou – kampaň na podporu četby
knih
• Veletrh Svět knihy
• Městská knihovna v Praze
• Národní knihovna
• Lezecké centrum tendON smíchOFF
• Techmania Science Center, Plzeň
• Integrační centrum Praha
• META, o.p.s. – společnost pro příležitosti mladých
migrantů
• Nakladatelství Albatros
• 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, Brno
• Dům kultury Hodonín
• Bulharský obchod Radost
• společnosti Balkanova, Prowine, Applego

Internetové portály:
• Annonce akcí Trifon Zarezan
a Balkán tančí a ty s ním:
www.folklornisdruzeni.cz
www.kudyznudy.cz
www.informuji.cz
www.dnm-praha.eu
www.napred-nazad.com
www.mistnikultura.cz
www.prazskypatriot.cz
www.qool.cz
www.heyevent.com
www.vareni.cz
www.mezikulturnidialog.cz
• Časopis Kamarádi a soutěž
Vícejazyčnost je bohatství:
www.mlp.cz
www.skipcr.cz
www.europe-direct.cz
www.mezikulturnidialog.cz
www.inkluzivniskola.cz
www.rostemesknihou.cz
www.alza.cz
cs.wikipedia.org
webové stránky partnerů a účastníků soutěže

Finanční podpora:
Akce Spolku Zaedno v roce 2015 proběhly za
finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu vlády České republiky a Evropské komise (prostřednictvím
belgické neziskové organizace DIOGÈNE asbl)
Dále má naše sdružení finanční i nefinanční podporou od soukromých firem Bario s.r.o., On-tisk
s.r.o., Microsoft, Lezecké centrum tendON smíchOFF, Techmania Science Center, nakladatelství
Albatros, nakladatelství Morkes i od fyzických
osob.
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Mediální partneři:
•
•
•
•

Alza Media – internetová trafika (dříve Publero)
CzechTourism – kudy z nudy
Bario s.r.o.
On-tisk s.r.o.

Spolupracujeme 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

bulharské
folklorní

akce, divadlo
kurzy a semináře,
publikace
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rifon Zarezan

Trifonovský taneční
seminář
9. 2. 2015, Bulharský
restaurant Havelka,
Praha 1

13. svátek vína
13.únor, pátek 18 h

mezinárodní banda

Zareagovali jsme na poptávku ze strany
našich fanoušků a jsme uspořádali veřejný
předtrifonovský 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
zúčastnilo cca 40 tanečníků. Někteří z nich se stali
stálými návštěvníky našich tanečních kurzů a dvě
dámy se souborem Bulgari dokonce již vystupují.

Trifon Zarezan –
folklorní svátek vína
XIII. ročník
13. 2. 2015
Divadlo v Korunní, Praha 2

K O N T
R O L A
vstupenka
číslo 1

Trifon Zarezan je tradiční folklorní večer, který
probíhá každoročně od roku 2003 v Praze. Potkává 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 2015 proběhla akce za podpory Magistrátu
Hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR. Dárky do
tomboly věnovali společnost Balkanova, Michal
Kovář a společnost Prowine s.r.o.
V roce 2015 navštívilo svátek vína celkem cca
400 lidí (zejména Bulhaři a Češi, ale i příslušníci
jiných menšin): vystoupilo na 43 umělců, dále
přišlo 130 platících návštěvníků a více než 200
neplatících (návštěvníci v krojích, členové a sympatizanti Zaedno, doprovod účinkujících a zástupci partnerských společností). Trifon Zarezan
je oblíbený svátek nejen bulharské menšiny, ale
i spousty mladých Čechů, kteří mají rádi a zajímají se o balkánskou hudbu, národní tradice a zvyky.
Večer věnovaný patronovi vinic a vína nabídl
bohatý zábavný program. Jak
velí tra-
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Mr. Loco
•

bohatý FOLKLORNÍ prog
• soubory z Bulharska a ram
ČR
• soutěž o výběr cara vína
• vstupenky budou slosov
• balkanská jídla a vína ány

Navíc letos zdarma:
taneční seminář,
kurzy vaření,
dětská dílna.
Celý program
festivalu na
www.zaedno.org
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dice, proběhla volba cara vína – inscenace zvyku
a zábavná soutěž pro publikum. Jako tradičně vystoupil náš taneční soubor Bulgari a sólisté. Dále
vystoupily taneční a pěvecký soubor Rozova dolina z bulharského Karlova a taneční soubor Pirin
z Brna. Ve druhé polovině večera hrála mezinárodní parta muzikantů Mr.Loco. Vrcholem večera
byla soutěž o výběr cara vína Trifona. Carská
koruna letos putovala do bulharského Karlovo.
Bohatá byla také tombola, a k jídlu a pití se podávala bulharská jídla a vína. Na organizování akce
se podílelo 18 dobrovolníků. Přípravu letošního
trifona však doprovázely také jisté komplikace.
Vzhledem k tomu, že se jednalo již o 13. ročník,
který se navíc konal v pátek 13. února, tak jsme se
letos potýkali s velkým organizačním problémem.
Z důvodu pro nás již malé kapacity sálu v tradiční
Baráčnické Rychtě, chystali jsme místo konání
přesunout do velkého sálu nově zrekonstruované
restaurace Na Vlachovce. Týden před konáním
akce nám provozovatel sdělil, že se restaurace
zavírá. S velikým štěstím jsme narychlo sehnali
alternativní prostor v Divadle v Korunní. Zde byla
bohužel nevhodná podlaha pro tanec (koberec).
Nicméně tyto organizační problémy neměly žádný
vliv na průběh ani návštěvnost vlastního večera.
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Seminář bulharské
lidové hudby a zpěvu
13. 5. 2015, Dům
národnostních menšin,
Vocelova 3, Praha 2

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.

V polovině května jsme uspořádali unikátní
seminář zaměřený na lidovou hudbu a zpěv.
Seminář vedla známá etnomuzikoložka
Veselka Tončeva z Bulharské akademie věd.
Byla představena bulharská tradiční hudba
a její specifické rytmy a frázovaní v kontextu
balkánského folkloru. Součástí semináře bylo
i praktické používání nově vydaného českobulharského zpěvníku bulharských humorných
písní (příloha časopisu Kamarádi). Publikaci
vydal spolek Zaedno.
Pro účastníky, kteří bulharský neumí, byly
připraveny texty písně v latince, o simultánní
překlad semináře se postarala Maruška
Selingerová z tanečního souboru Bulgari. Velký
sál Domu národnostních menšin byl zcela
zaplněn. Semináře se vedle laické veřejnosti,
překvapivě zejména ze strany majoritní
společnosti, zúčastnilo také mnoho odborníků
(muzikologové,

Sbuelhminář
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2
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Seminář povede Doc
kloristiky Etnografi . Veselka Tončeva, Ph.D. – etnomuz
tradiční bulharský ckého muzea při Bulharské akademiiikoložka a folkloristka z Ústavu etnologi
folk
Balkáně. Zajímá se lór a hudba, stejně jako kultura etnivěd. Mezi její současné výzkumné zájme a folckých a konfesních
y patří
letech studuje i tradtaké o mediální formy popularizace bulh
kom
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Заповядайте да по

мечтаем заедно!
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Na začátku června 2015 se konal druhý
ročník festivalu Bulharská růže v rakouském
Fridrihshofu. Festival se konal na velmi
zvláštním místě a byl zasvěcený jedinečnému
tradičnímu bulharskému rituálu – sběru a výrobě
světoznámého růžového oleje, takzvaného „tekuté
zlata.“
Kulturní program byl nadmíru bohatý – sázely
se růžové keře, vzdával se hold přírodě, tančilo
se a zpívalo. Vystoupilo zde mnoho folklorních
souborů ze střední Evropy. Nechyběly ani stánky
s tradičními bulharskými výrobky a bohatý
program pro děti. Další den si členové souboru
Bulgari si udělali krásnou exkurzi do Vídně.
Zůstaly jim krásné vzpomínky a mnoho nových
kontaktů na krajany.

etnografové i hudebníci). Veselka Tončeva
probrala jednotlivé folklorní oblasti. Téměř ke
každé měla připraveny hudební ukázky a také
se společně zpívalo. Hlavní část večera byla
zakončena tradičně – společným tancem „choro“.
Pak následovala ještě bezmála hodinová diskuze
se spoustou odborných i laických dotazů.
Obdobný seminář, ale pro děti jsme uspořádali
následující den v rámci veletrhu Svět knihy – více
na straně 26.

Soubor Bulgari vystoupil
i za hranicemi ČR
6. června 2015
Fridrihshof, Rakousko
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Nerodena moma –
loutkové divadlo
v bulharštině
21. 10. 2015
Bulharská škola v Praze,
Rychtářská 1, Praha 6

Ve středu 21. října jsme v rámci projektu Music
nad Memory organizovali představení loutkového
divadla Nerodena moma (Nenarozená dívka) pro
děti z Bulharské menšiny v bulharštině. Díky finanční podpoře z programu Evropské unie „Creative Europe“ jsme si mohli dovolit vstup zdarma!
Navštívila nás vyhlášená bulharská loutkoherečka Simona Nanova se svým kolegou, který též
zajišťoval stavbu scény a její ozvučení a osvětlení.
Oba loutkoherci jsou součástí bulharské divadelní
formace Arte Vita. Samotný vznik loutkohry byl
podpořen Loutkovým divadlem ve městě Stara
Zagora a bulharským Ministerstvem kultury.

-сърдечно всички
Сдружение „Заедно“ кани найте родители
български деца и техни

на куклен спектакъл

Неродена мома

21. 10. 2015, 11 часа,
Петър Берон“,
в Българското училище „Д-р
Rychtářská 1, Praha 6
Вход безплатен
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Потопиш ли се в българскат“ - от върха на дървото с ябълки до дъното на дълбокияред, за които
лен
мома
мора
и
Такава е и „Неродена
на справедливост
свят на любов и хармония, мечтае.
откриваме един прекрасен
всяко добро сърце
програма на
азка, включена в учебната
прик
дна
българска наро
Спектакълът е по мотиви на
българските училища.
, режисура:
графия: Десислава Петкова на Нанова.
ция: Симона Нанова, сцено
Симо
Сценична идея и драматизаЕмилия Ковачева , музика: група „Орфика“, участва:
:
Христина Арсенова, кукли

Заповядайте да помечтаем

заедно!

Herci měli v rámci projektu Music nad Memory
turné po Evropě. Navštívili Belgii, Lucembursko
na nakonec i Českou republiku. Do Prahy přijeli
s velkým nadšením a přáním vykouzlit nezapomenutelný umělecký zážitek pro naše děti. A to se
do nejvyšší míry podařilo. Po představení přeběhnul seminář, ve kterém se hovořilo o bulharském folkloru a jeho symbolice. Nakonec došlo
k doslova osobnímu emotivnímu setkání herečky
s dětmi.

Balkán tančí a ty s ním,
seminář bulharského
lidového tance
– pro širokou veřejnost
27. 11. 2015
Baráčnická rychta, Praha 1
Poslední listopadový pátek proběhnul veřejný
seminář balkánských lidových tanců pod
názvem Balkán tančí a ty s ním. Seminář
měl formu kulturně-společenského večera
s balkánským folklorem. Program byl bohatý
– dvě lekce bulharských tanců, lekce řeckých

27. 11. 2015,
pátek, 19 h

n
á
k
l
a
B nčí
taa Ty s ním
Vstup: 150 Kč

Seminář bulharských tanců
Řecká kapela Akropolis
Sir taki krok za krokem



Krojované taneční soubory


Tradiční balkánská kuchyně

Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1

Заповядайте да потанцуваме заедно!
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K O N T R O L A
vstupenka číslo 1

tanců a lekce srbských tanců. Vystoupilo zde
i několik tanečních souborů (soubory Bulgari
a Radost z Prahy a soubor Veselie z Bratislavy)
a kapela Akropolis, která hraje tradiční řeckou
a balkánskou hudbu. Celý večer moderovala
Tzveta Kambourova, která měla i jednoduché
teoretické úvody k jednotlivým vyučovaným
tancům. Semináře vedli mimo jiné Marie
Selingerová, Tereza Blažková, Todor Ralev
a Cvetelina Genčeva. Soubor Veselie předvedl
inscenaci bulharské tradiční svatby, kterou
doprovázely ukázky lidových tanců ze všech koutů
Bulharska. Semináře byl, stejně jako naše další
folklorní akce hojnou návštěvnost (56 platících
a přibližně 120 neplatících návštěvníků). Na
účinkujících bylo vidět velké nadšení a nasazení,
aby měl večer pozitivní dopad a udělal radost
všem návštěvníkům.
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Balkán tančí
27. 11. 2015, 19 h, Baráčnická rychta, Tržiště 23,
vstupenka
číslo: 1

Praha 1

a Ty s ním

cena 150 Kč

Vstupenku si můžete ponechat,
v průběhu večera se budete učit tančit!

www.zaedno.org

Ta n e č n í s o u b o r B u l g a r i
Zkoušky a vystoupení

Od roku 2003 působí při Spolku Zaedno taneční
soubor Bulgari, který vystupuje na mnoha festivalech po ČR. Soubor byl založen Gankou Djulgerovou v Praze. Soubor dále organizuje pravidelné
zkoušky 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 pochopitelně 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 2015
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 postupně
přidávají noví členové a sympatizanti. Radostné je,
že se někteří z nich ujímají i organizační činnosti.

Přehled nejdůležitějších
vystoupení v roce 2015:

• Prezentace bulharských tanců na kurzu vaření,
DNM, Praha, 18. 1. 2015
• Organizace přípravného tanečního semináře na
Trifon Zarezan, bulharský restaurant Havelka,
Praha 1, 9. 2. 2015
• Účast na Trifon Zarezan 2015, Divadlo v Korunní, Praha 2, 13. 2. 2015
• Účast na oslavě státního svátku Bulharska, kterou pořádali místní Bulhaři v Brně, 3. 3. 2015
• Vystoupení na Bulharském večeru pořádaném
společností AVKO v Praze v hotelu Pyramida,
• 12. 3. 2015
• Účast na Mezinárodním folklorním festivalu
v Praze v divadle Metro, 13. 3. 2015
• Prezentace bulharských tanců na Noci s Andersenem v Městské knihovně v Praze, 27. 3. 2015
• Účast na Semináři bulharské lidové hudby
a zpěvu, 13. 5. 2015, DNM, Praha
• Taneční workshop členů v rámci projektu
Increaction+ (součást programu Erasmus+), ve
spolupráci s DNM, Vitoria-Gasteiz, Španělsko,
16. – 23. 5. 2015
• Účast na druhém ročníku festivalu Bulharská
růže, Fridrihshof, Rakousko, 6. 6. 2015
• Prezentace bulharských tanců na Pražské muzejní noci, DNM, Praha, 13. 6. 2015
• Účast členů na tematickém večeru, Karlovo, Bulharsko, září 2015
Výroční zpráva 2015 | 13

• Účast na akci Zažít Michli jinak, Praha, 19. 9.
2015
• Účast členů souboru na tanečním semináři organizovaném OS PIRIN v Brně, 19. 10. 2015
• Vystoupení na 15. Setkání národnostních menšin – Rezidence primátora, Praha 1, 12. 11. 2015
• Workshop na koncertu balkánské skupiny Džezvica, Jamm klub Praha, 28. 11. 2015
• Vystoupení a vedení seminářů na společenském
večeru Balkán tančí a ty s ním, Baráčnická rychta, Praha 1, 27. 11. 2015
• Účast na Dni menšin, sál zastupitelstva MČ
Praha 5, 10. 12. 2015
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Kurzy bulharských
lidových tanců
celoročně, mimo
prázdniny

Spolek Zaedno organizuje kurzy a semináře Bulharských lidových tanců od roku 2003. Od roku
2007 probíhaly pravidelně v Bulharském kulturním institutu. V roce 2015 se kurzy konají v prostorách Domu národnostních menšin v Praze.
Probíhají kurzy pro začátečníky i pokročilé (každé
pondělí od 18 h a od 19.30 h). Vedoucím kurzu
je Todor Ralev, zástupcem vedoucího je Marie
Selingerová.
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 Spolek 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.
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. Spolek 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.

Publikace Tradiční
svátky Bulharů /
Тр а д и ц и о н н и п р а з н и ц и
на българите

Na sklonku roku 2015 jsme vydali dvojjazyčnou, česko-bulharskou knihu s názvem Tradiční
svátky Bulharů / Традиционни празници на
българите. Autorkou knihy je naše spolupracovnice z Bulharska – Doc. Veselka Tončeva, Ph.D.
a o překlad do češtiny se postarala PhDr. Milena
Přikrylová. Kniha je ilustrována malbami Sevdaliny Kovářové, které byly speciálně pro tento účel
vytvořeny na motivy pravoslavných bulharských
ikon.
Dostupná je rovněž elektronická verze knihy ve
formátech EPUB, MOBI a PDF pro čtečky nebo
pro mobilní zařízení zdarma ke stažení ze stránek spolku a z distribuční sítě Palmknihy.cz.
Tato publikace je zaměřena na tradice pravoslavného obyvatelstva dnešního Bulharska.
Cyklus výročních svátků a obyčejů můžeme
vnímat jako rozsáhlý a v čase proměnlivý
soubor společenských obyčejů, obřadů a zvyků, jež jsou nějakým způsobem zakořeněny
v tradici. Tento souhrn zvyků přímo souvisejících
s kalendářem je specifický nikoliv
na základě etnické či jazykové příЯнуари
slušnosti obyvatelstva, nýbrž přeВасильовден
devším na základě náboženského
vyznání. Svátky a výroční slavnosti patří k základním sebeidentifikačním znakům každé společnosti
a u Bulharů tomu není jinak.
Veškeré svátky jsou v knize přehledně seřazeny v chronologickém pořadí.
(1 януари)

Църковен празник
Православната църква отбелязва паметта на богослова
св. Василий Велики – един от
тримата отци на Църквата заедно с Григорий Богослов и Йоан
Златоуст.

Обреди
и народни вярвания
Васильовден е също така наричан Сурваки или Сурва. Вярва
се, че каквото е времето на този
ден, такова ще е през цялата
година. Форма на гадание за
задомяване на моми е обичаят „ладуване“. Момите пускат
в котле пръстените си, украсени с китка и с червен конец.
Малко момиченце вади китките
с пръстени една по една, а групата изпява наричането, което
предопределя какъв ще е женихът на момата, чийто е пръстенът: например „Дълга трапеза,
редки комати“ значи беден
момък; „На стол седи с перо
пише“ е учен жених; „Жълта
ружа през плет гледа“ значи, че
момата ще вземе комшия и др.
Всички хора от семейството хвърлят дрянови клонки
в огъня и чиято клонка пукне и подскочи, той ще бъде
здрав през годината. В огъня
се хвърлят също и трохите от
трапезата, като се нарича: „Да
се ражда вино, жито, коприна“.
А ако някой кихне по време на
новогодишната вечеря – това

Leden

се приема за добър знак.
С Васильовден се свързва
и сурвакането. То започва рано
сутрин. Групи от малки момченца – сурвакари, обикалят по
къщите всеки със своята сурвачка, направена от дрян и окичена с пуканки, червени и бели
конци, сушени плодове и др.
Сурвакането започва винаги от
най-възрастния човек в къщата,
сурвакат се и плодните дръвчета в двора и животните в обора.
Домакините даряват децата
с кравайчета, сушени плодове
и дребни монети.
Празнична трапеза
и обредни ястия
Вечерта преди Васильовден
е втората „кадена вечер“, тъй
като трапезата тържествено
се прекадява, по подобие на
Бъдни вечер. Прекадяването се
извършва от стопанина на дома
или от най-старата жена в семейството с помощта на палешника на ралото или керемида. На
трапезата трябва да присъства
варена свинска глава или пача
от краката и главата на прасето,
заклано за Коледа. Меси се също
прясна погача (без мая), в която
се слага сребърна паричка –
намирането й означава здраве
и късмет. Типично е приготвянето на новогодишна баница
с късмети, която в зависимост от
плънката се нарича зелник, булгурник, тутманик. Късметите са
с дрянови клончета и се наричат
на Бога, на всеки член от семейството, на стоката, на лозето,
на нивите. Баницата се завърта
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три пъти и всеки взема парчето,
което се пада пред него.
На Васильовден се гостува на
кумовете като им се носи пита,
варена кокошка и вино.
Както тежи камъкът,
така да ти тежи кесията!
Както е корав камъкът,
така да ти е корава душата!
Както тече реката,
така да ти текат парите!
Сурва, весела година,
яка да ти е гърбина,
да си жив и да си здрав
догодина, до амина!
Благопожелания за Сурваки

Йордановден
(6 януари)

Ивановден
(7 януари)

Църковни празници
Богоявление е един от
най-древните християнски
празници. Празнува се на 6 януари (Йордановден). Посветен
е на раждането на Исус Христос
и съпътстващите го събития:
Обрезание Господне и Поклонението на Влъхвите.
Ивановден православната църква празнува в чест на св. Йоан
Кръстител.
Обреди
и народни вярвания
Нерядко народът нарича празниците Йордановден и Ива-

Vasiljovden1

(svátek svatého Vasila, 1. ledna)
Církevní svátek
Pravoslavná církev slaví památku
svatého Basila Velikého (Basileios
Veliký) – jednoho ze tří církevních
otců spolu s Řehořem Bohoslovcem (Gregoriem z Nazianzu)
a Janem Zlatoústým.
Obřady
a lidové zvyky
Vasiljovden je nazýván také
Survaki nebo Surva. Lidé věří,
že jaké bude počasí v tento den,
takové bude po celý rok. Formou
předpovídání budoucnosti pro
neprovdané dívky je zvyk zvaný
„laduvane“. Dívky vloží do nádoby
své prsteny ozdobené květinou
a červenou nití. Malá dívenka
vytahuje květy s prsteny jeden po
druhém a ostatní zpívají zaříkávadla, která naznačují, jaký bude
ženich té dívky, jíž patří prsten.
Například: „Dlouhý stůl, málo krajíců“ znamená chudého chlapce;
„Sedí na židli, píše perem“ značí
vzdělaného ženicha; „Na žlutou
růži hledí přes plot“ znamená, že
dívka se vdá za souseda apod.
Všichni lidé v rodině vhazují větvičky dřínu do ohně a ten, jehož
větvička zapraská a nadskočí, bude
po celý rok zdravý. Do ohně se také
vhazují drobky se stolu a přitom se
odříkává: „Ať se urodí víno, žito,
hedvábí.“ A pokud někdo během
novoroční večeře kýchne, je to
považováno za dobré znamení.
Se dnem sv. Vasila je spojeno
i koledování (survakane). Začíná
1
Pozn. překl. Abychom se co nejvíce přiblížili
k autentické atmosféře bulharských lidových
obyčejů, používáme v českém překladu
transkribovaná bulharská jména svatých.
V překladu písní se z rytmických důvodů
mohou obě podoby střídat.

brzy ráno. Skupiny malých chlapců – survakáři (koledníci) – chodí
dům od domu se svou survačkou
vyrobenou z dřínu a ověšenou
praženou kukuřicí, červenými
a bílými nitěmi, sušenými plody
apod. Koledování začíná vždy
u nejstaršího člena v domě, zpívá
se i ovocným stromkům na dvoře,
i zvířatům v chlívě. Domácí obdarovávají děti preclíky, sušeným
ovocem a drobnými penězi.
Sváteční stůl
a obřadní jídla
Večer před svatým Vasilem pán
domu nebo nejstarší žena v rodině

obejde stůl s kadidlem. Na stole
musí být ovar nebo huspenina
(sulc) z nožiček a z hlavy prasete,
které bylo poraženo před Vánoci.
Také se peče obřadní chléb, do
kterého se dává stříbrná mince
– ten, kdo ji najde, bude mít po
celý rok zdraví a štěstí. Typická
je i příprava novoroční banici se
štěstíčky z dřínových větviček.
Štěstíčka jsou zasvěcena Pánu
Bohu, každému členu rodiny, dobytku, vinicím, polím. S banicou
se třikrát zatočí a každý si vezme
kousek, který je před ním.
Na den svatého Vasila se chodí na
návštěvu ke kmotrům a nese se
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Mňau, haf,
bůů, mééé umíte i další
jazyky?

1. Nad každou

kolonku s názv
y

motýl
moucha
slon
tygr
lev
had
želva
hroch
nosorožec
žirafa

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

zvířat napište
jazyk, ve kter
é jsou

motýľ
mucha
slon
tiger
lev
had
korytnačka
hroch
nosorožec
žirafa

butterfly
fly
elephant
tiger
lion
snake
turtle
hippo
rhinoceros
giraffe

názvy napsané
.

пеперуда
муха
слон
тигър
лъв
змия
костенурка
хипопотам
носорог
жираф

Schmetterling
Fliege
Elefant
Tiger
Löwe
Schlange
Schildkröte
Nilpferd
Nashorn
Giraffe

2. Spojte sprá
vně každý pop
is zvířete s názv
y zvířat v různ
ých jazycích.

Domácí zvíře loví

Domácí zvíře dává
Domácí zvíře dává

myši

sheep

mléko
vlnu

í

chtá

oвца

Katze

свиня

Kuh

pig

кот
4. Napište přán
i nebo radu naše
mu vícejazyč
nému časopisu
Kamarádi, můž
ete i v

jiném jazyce

než česky.

Vícejazyčnost je bohatství 2015
Více jazykovýc

h kvízů a her on-l

ine na www.kam

aradi.zaedno.org

u čtení a psaní v druhém jazyce
Kreativní dětská soutěž na podpor
Identifikace děl

Téma

být uvedeny tiskacím písmem tyto
(kromě češtiny, před- U každé práce musejí
Čtěte dětskou literaturu ve druhém jazyce
v ČR) – pohádky, informace:
dínost budou mít jazyky národnostních menšin
dítěte; věk a pohlaví dítěte; druhý jazyk
a nakreslete oblíbeného • jméno a příjmení
povídky, verše atd. Nechte se inspirovat
těte;
zkusit
děti mohou
hrdinu či ilustraci z přečteného díla. Starší
školy, školky či organizace, za kterou
na motivy přečte- • název a přesná adresa
vytvořit komiks nebo dokonce vlastní knížku
soutěží;
dítě
přečetli,
jste
co
ného díla. Jako nedílnou součást díla uveďte,
korespondenci v souvislosti s výstavou.
Popis uveďte • e-mailové spojení pro
či organizaci.
a popište postavu či výjev, který jste nakreslili.
Uvádějte e-mail kontaktní osoby za školu
Pomoc ze strany rodičů
pokud možno ve svém druhém jazyce.
Harmonogram soutěže
nebo učitelů je dovolena a vítána.
10. 2015.
19.
ročníku:
3.
Uzávěrka
Kategorie
jsou přijímány od 1. 9. do 19. 10. 2015
Práce
na www.zaedno.org
Soutěžit můžete v následujících kategoriích:
2. 11. 2015 – zveřejnění výsledků soutěže
oceněných prací
• jednotlivci od 4 do 9 let
listopad / prosinec 2015 – výstava všech
• jednotlivci od 10 do 16 let
Práce zasílejte na: kamaradi@zaedno.org
menšin – Praha,
• kolektivní práce (skupina, třída, škola)
nebo OS Zaedno, Dům národnostních
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
Podmínky účasti
od 4 do 16 let.
• Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku
grafika nebo Ocenění
a výlet pro celou třídu
• Technika: kresba, malba, grafika, počítačová
1. cena pro jednotlivce – diplom, věcná cena
kombinovaná technika.
– diplom a věcná cena
publikace maximálně 2. cena pro jednotlivce
cena
• Maximální formát je A3, vícestránková
3. cena pro jednotlivce – diplom a věcná
spoluA4.
zvláštní ceny pro školy za příkladnou
uděleny
Budou
autora.
• Jsou přijímány nejvýše 2 práce jednoho
kopie, tak i elek- práci pedagogů na soutěži.
věcných cen a krásné
• Jsou přijímány jak originály prací a kvalitní
Bude se soutěžit celkem o 5 výletů, mnoho
tronické verze (kvalitní foto či sken).
materiály.
výukové
popis
krátký
a
přečetli,
• Součástí díla musí být popis, co jste
Popis uveďte pokud Pořadatel
postavy či výjevu, který jste nakreslili.
Kamarádi a dětská
Projekt Kamarádi, jehož součástí je časopis
možno ve svém druhém jazyce.
prací s ohledem na soutěž Vícejazyčnost je bohatství, organizuje Občanské sdruže• Žádáme pedagogy o předvýběr zaslaných
Úřadu vlády České
školy.
souboru
o
ní Zaedno za podpory Ministerstva kultury,
vytvoření co nejkvalitnějšíh
pro republiky a Magistrátu hlavního města Prahy.
prací
zaslaných
využití
na
právo
• Pořadatel si vyhrazuje
a pro jejich reprodalší nekomerční výstavy, charitativní akce
nevracejí.
se
práce
Zaslané
dukce v tisku.
případech vyžá• Pořadatel si vyhrazuje právo si ve zvláštních
jazyce.
dat dodatečně českou anotaci textu ve druhém

je bohatství
Přihláška do soutěže Vícejazyčnost

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
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Readeru, uložit a odeslat na kamaradi@

метелик
муха
слон
тигр
лев
змія
черепаха
гіпопотам
носоріг
жираф

jazyku? Jaké
dělají zvuky?

prasa

mačka

коза

3. Jak se nazý
vají ve vašem

котка

ovce

cow

Domácí zvíře meč
Domácí zvíře chro

cat

прасе

бабочка
муха
слон
тигр
лев
змея
черепаха
гиппопотам
носорог
жираф

projekt
Kamarádi

tištěná a digitální
publikace, soutěž,
prezentace

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 1,
2015

DRŽITEL EVROPSKÉ CENY LABEL

70 let od konce 2. světové války
Zvířecí pohádky
různých národů

Vietnam
s
pověst ká
Vyrábíme,
tvoříme...
den evropy
a hra

Evropa
z výšky

Židovské děti z Domu Sierot s jejich
učitelem Januszem Korczakem.

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 2,
2015

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL

básně, ver
še
rýmovačky ,
...

ukrajinský a Ruský
svátek léta

Vyjmutelná hra
král prázdnin!
Zúčastni se
soutĚže Vícejazyčnost
je bohatství!
Podmínky na
straně 28

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 3,
2015

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL 2014

Zúčastni se
soutĚže
Vícejazyčnost
je bohatství!

Hurá, škola
začíná!

Podmínky na straně 28

Barvy a co
o nich víme?vše
Máme rádi
Valašsko

super kartičky
Cestujeme po ČR

Prší, prší, jen se leje,
ale školník se nesměje.
Uklouzl do kaluže
nikdo mu nepomůže.
To školáci, ti se mají,
ve škole, v tom zemském ráji.

Kamarádi je dlouhodobý projekt Spolku Zaedno. Jedná se o vzdělávací projekt pro děti, který
začal v roce 2012. Má působnost po celé České
republice, ale stává se, že tuto teritoriální hranici
překračujeme. Hlavní témata, ke kterým projekt
Kamarádi přispívá, jsou vzdělávání v jazycích
národnostních menšin, multikulturní výchova
a podpora lidských práv a právo na inkluzívní
vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním (jazyková bariéra, národnostní nebo
rasová odlišnost, nízký sociální a ekonomický
status).
Projekt byl jedním z hlavních projektů Spolku
Zaedno i v roce 2015.

Časopis Kamarádi
4. ročník tištěného
časopisu pro děti
na podporu výuky
menšinových jazyků

Časopis Kamarádi 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“. Děti 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. Rubrika Školička národopisu dětem

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 4,
2015

číslo 5,
2015

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL 2014

Maďarské,
Ně
řecké a sl mecké,
ov
pohádky a enské
povídky

tě

nová výstava je na svě
proběhla

efektní pokusy

st soutĚž Vícejazyčnost
čnost
jazyčno
ícejazyčno
VVícejazy
ví! je bohatství 2015
je bohatství
a, čeština

a,
1. místo
němčin
ivní práce“, 2. b, 7–8 let,
třída
ie „Kolekt
Kategor
sky, Vídeň,
Škola Komen

vietnamské hádanky
a srbské vtipy

zština,

francou

tina, italštin

maďarš

9 stran obrázků, fotek
a informací

vítězné a další vybrané práce
z dětské soutěže v roce 2015

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 3, 2014
ˇŽ
soutE O nejlepší vtip
SUPER CENY!

romské
hádanky
a pohádka
Vyjmutelná hra

SLOVENSKO
KŘÍŽEM KRÁŽEM

tradiční
romské Vánoce

O

S

ENS

K

V
LO

ČASOPIS PRO
VÍCEJAZYČNÉ
A MULTIKULTURNÍ
DĚTI
VÝCHOVU

sp
eciál

číslo 3,
2015

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY
LABEL 2014

kamaradi03-2014_V03.indd 1
2. 6. 2014 22:31:12

Zúčastni se
soutĚže
9. 8. 2015

Vícejazyčnost
je bohatství!

22:13:48

Podmínky na

straně 28

1

Zúčastni se
soutĚže Vícejazyčnost
je bohatství!

Kamaradi04-2015.indd

Barvy a co
vše
o nich víme?
Máme rádi
Valašsko

„Vícejazyčnost
Kreativní soutěž na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce
výchovu
je bohatství“ vyhlašuje časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní
Kamaradi03-2015_.indd

super kartičky
Cestujeme
po ČR

1

9. 8. 2015

22:14:14

10. 11. 2015 22:39:17

A2-vystava.indd 1

ivní
ie „Kolekt
Kategor
2. místo
a,
práce“,
a Przeczk
ZŠ Gustaw
a dětí
skupin
a
Třinec,
polštin
9 a 12 let,

Podmínky na
straně 28

6
A2-vystava.indd

soutěžní obrázek žákyň 5. B,
ZŠ Kamenka, Čelákovice
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DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL 2014

10. 11.

2015

22:45:21

oblíbený Mrazík
a svátky v rusku

přibližuje lidové zvyky, slovesný folklor, muziku či
národní kuchyně různých národnostních menšin
v ČR. Témata letošního ročníku byla: představení
současné romské, slovenské, ukrajinské, polské
a další prózy a poezie pro děti; ruské, ukrajinské,
maďarské, slovenské, vietnamské, srbské, bulharské a řecké pověsti, pohádky a písně; Těšínské
Slezsko; Valašsko; folklor a tradice různých národů; připomněli jsme 70 let od ukončení 2. světové
války, Den Evropy, Noc s Andersenem, Evropský
den jazyků a další významné události. Věnujeme
se i jazykům a tradicím nově uznaných národnostních menšin – běloruské a vietnamské.

Kamarádi digitálně
interaktivní verze
časopisu pro prohlížení
na PC a pro pracování na
tabletu

Práce na digitální verzi probíhaly vždy paralelně
s DTP pracemi na tištěných verzích a vrcholily
v průběhu korektur a v době, kdy byla tištěná
verze v tisku. Programování některých a on-line
kvízů her, které nesouvisely s konkrétními čísly
časopisu, probíhalo průběžně.
Digitální verze časopisu jsme vždy publikovali
současně s distribucí tištěné verze (v tištěné verzi
je upozorňováno na konkrétní rozšíření ve verzi
digitální). Vedle již standardních rozšíření digitální verze – přidávání multimediálního obsahu,
on-line testů a kvízů a výukových her – jsme
v roce 2015 publikovali také vybrané texty z časopisu namluvené rodilými mluvčími a k některým
návodům zveřejněným v časopise jsme natočili
a sestřihali tři videonávody.
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CELOSTÁTNÍ DĚTSKÁ SOUTĚŽ

Vícejazyčnost je
bohatství
3. ročník celostátní
dětské kreativní soutěže
na podporu čtení a psaní
v menšinových jazycích
květen–listopad 2015

Vícejazyčnost je bohatství byla soutěž vyhlášená
časopisem Kamarádi. Soutěž je určena dětem,
které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí
a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce.
Je založena na čtení či předčítání literárních děl
pro děti a následném vytváření kreseb, ilustrací,
komiksů nebo dokonce vlastní knížky na námět
literárního díla. Hlavními cenami v soutěži byly
školní výlety a exkurze pro celé třídy, které jsme
zajistili ve spolupráci s našimi partnery. Vyhlášení
výsledků a slavnostní předání cen proběhlo 18. 11.
2015 v DNM v Praze. Loňského ročníku se zúčastnilo kolem 900 dětí z 54 škol a dalších institucí z celé ČR i dalších evropských zemí! Diplomy
a věcnými cenami jsme ocenili celkem 35 jednotlivců a škol a rozdali jsme 10 výletů.
Soutěžní kategorie byly „Jednotlivci od 4 do 9 let“,
„Jednotlivci od 10 do 16 let“ a „kolektivní práce
(skupina, třída, škola)“.
Udělili jsme zvláštní ceny pro školy za příkladnou
spolupráci pedagogů na soutěži a poprvé také
ocenění pedagoga za nejlepší spolupráci na soutěži – „Patron vícejazyčnosti“.
Soutěž samotná funguje rovněž jako propagační
aktivita pro časopis – e-mailem jsme v rámci jejího vyhlášení oslovili veškeré základní školy v ČR.
Na soutěži pravidelně spolupracujeme s mnoha
partnerskými institucemi či firmami, které nám
pomáhají s propagací či zajištěním cen do soutěže
(Lezecké centrum smíchOFF, Techmania Science
Center, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm, nakladatelství Albatros a Morkes, Městská knihovna v Praze, Muzeum romské
kultury,…)
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Vícejazyčnost
je bohatství!
ČTĚTE, TVOŘTE
A VYHRA JETE
VÝLET PRO
CELOU TŘÍDU

V ČESKÉM
JAZYCE, NNEŽEBO KNÍŽKY
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JE
ÁS VYHRA
SOUTĚŽTE
PŠÍCH Z V
SEDM NEJLEPRO CELOU SVOJI TŘÍDU!
VÝLET
Soutěž je určena dětem ze smíšenýc
Organizátor:
Projekt Kamarádi, jehož součástí
je časopis Kamarádi a soutěž
Vícejazyčnost je bohatství,
organizuje Spolek Zaedno za
podpory MKČR, Úřadu vlády ČR
a Magistrátu hl. m. Prahy.

h rodin, národnostních menšin, se

i.
rad g
ma .or
ka dno
e
za

Práce zasílejte
do 19. 10. 2015 na:
kamaradi@zaedno.org
nebo nedoporučeně na:
Spolek Zaedno,
Vocelova 602/3,
120 00 Praha 2
Podmínky a přihláška na
www.kamaradi.zaedno.org

zahraničními kořeny nebo komunik
ujícím v dalším jazyce (pro jednotliv
ce nebo skupiny).
Partneři:
základní verze loga

Vsetín
inverzní verze loga

plakat2015-A3.indd 1

15. 8. 2015 13:23:57

Vyhlášení výsledků
a slavnostní předání
cen 18. 11. 2015
Dům národnostních
menšin, Praha 2

Toto milé setkání přineslo mnoho radostných emocí
a to nejen pro děti a dětské kolektivy, které vyhrály,
ale i pro jejich rodiče a pedagogy. A také pro nás –
organizátory soutěže a tvůrce časopisu Kamarádi.
A jak probíhalo samotné vyhlášení? Za veliké účasti
publika (kolem 110 osob) – místa k sezení byla plně
obsazena, takže nejmenší si sedli vepředu na zem!
Dorazili skoro všichni ocenění jednotlivci a mnoho
zástupců oceněných škol a kolektivů. Dostavili se vítězové z Vídně, z více jak 400 km vzdáleného Třince,
z Ostravy, Brna, Hustopečí, Blatné, Milotic, Prosetína
a z mnoha dalších míst. Na začátku večera krásně
zazpívaly děti ze sboru Lira z Bulharské školy v Praze
pod vedením učitelky hudební výchovy Radosvety
Kostovy. A potom začalo samotné předávání cen.
Předávali je Jakub Štědroň, ředitel Domu národnostních menšin, Sevda Kovářová, vedoucí projektu
Kamarádi, Mája Madárová – slovenská spolupracovnice, Lenka Kuriščáková – spolupracovnice pro
ukrajinský a ruský jazyk, Michal Kovář, který vytváří
digitální verzi časopisu a naše webové stránky a Tomáš Holman – majitel lezeckého centra SmichOFF.
Celou akci moderovala Tereza Blažková v krásném
lidovém kroji. Postupně si děti zvala k sobě na scénu
a pokládala jim pečlivě připravené otázky. Děti měly
možnost se představit, pozdravit ve svém druhém
jazyce, vyprávět co a jak tvořily a jak spolupracovaly se spolužáky či s dospělými. Na konci večera

nastala chvíle slávy i pro jednu paní učitelku. Letos
byl poprvé udělen titul „Patron vícejazyčnosti“. Toto
ocenění, ačkoliv jde o dětskou soutěž, nedostalo dítě,
ale dospělý, protože je to ocenění pedagoga za nejlepší spolupráci na soutěži. Držitelkou titulu Patron
vícejazyčnosti pro rok 2015 se stála paní Vladimíra
Mačková, učitelka na 1. stupni ZŠ Hustopeče. Šermíři
ze Skupiny historicko-scénického šermu Šaršoun
ji slavnostně pasovali na „Patrona vícejazyčnosti“
a potom za obdivu všech malých diváků předvedli
své umění v dramatickém představení. Tímto byla
výstava prací ze soutěže „Vícejazyčnost je bohatství
2015“ zahájena!

Celostátní dětská soutěž

2015
1.

cena

9 let“
Kategorie „Jednotlivci od 4 do

1. cena, výlet pro třídu

Karolina Maria Yiapanas,

9 let

es
ZŠ nám. Bří Jandusů, Uhříněv
Spolek Zaedno
V rámci projektu Kamarádi pořádá
www.kamaradi.zaedno.org

10. 11. 2015 22:24:52
diplom.indd 1
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Putovní výstava
nejlepších prací ze
soutěže

Z reprodukcí nejlepších dětských prací ze soutěže
„Vícejazyčnost je bohatství“ vytváříme putovní
výstavy, které posíláme a vystavujeme na různých
místech po republice v průběhu následujícího roku
či let. Máme takto zpracováno již několik ročníků. V roce 2015 byly reprodukce dětských prací
vytištěny na 10 lehkých panelů ve formátu A2 pro
snadnou instalaci. Školám a dalším organizacím
pak nabízíme možnost výstavu zapůjčit, osobně
zahájit a případně zorganizovat tematický program
pro děti. Výstavy již navštívily mnoho míst v Praze
i v regionech – školy, knihovny, centra volného
času, kulturní domy, atd. Obvykle výstavy trvají
2–3 týdny. Výstavy využíváme i při některých akcích, které jsou spojeny s prezentací projektu.
Přikládáme výčet míst a akcí, při kterých byly
výstavy v roce 2015 využity: Městská knihovna
v Praze – Noc s Andersenem – duben, veletrh Svět
knihy Praha – květen, ZŠ Jiřího z Poděbrad Praha
– květen, Knihovna Čelákovice – Muzejní noc –
červenec–srpen, Bulharská škola v Praze – září–
říjen, DNM Praha – vyhlášení výsledků soutěže –
listopad, Den etnických a národnostních menšin
– budova úřadu MČ Praha 5 – prosinec.

Výlety pro celou třídu

Celých 10 tříd se podařilo vypravit na úžasné
výlety a to jen díky účasti a vítězství v soutěži
Vícejazyčnost je bohatství 2015. Hlavní roli v této
soutěži hrají šikovnost a umění komunikovat, číst
a psát v nějakém jiném jazyce než je čeština. Soutěžili jednotlivci či skupiny a profitovala celá třída.
Seznam výletů v roce 2015: ZŠ nám. Bří Jandusů,
Uhříněves – návštěva historických prostor Klementina; FZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – návštěva histo-
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kina ve Vsetíně; ZŠ Hustopeče – volný vstup do 3D
kina v Hodoníně.

Prezentace a propagace
projektu Kamarádi,
včetně udržování
internetového
informačního portálu

Celý projekt a jeho hlavní součást – časopis jsme
osobně prezentovali na akcích našeho spolku i na
akcích pořádaných našimi partnery: Multi-kulti
vaření – Bulharsko, DNM Praha, 18. 1. 2015; Noc
s Andersenem v Městské knihovně v Praze, 27. 3.
2015; Mezinárodní den Romů v Novém Jičíně, 8.
4. 2015; Seminář bulharské lidové hudby a zpěvu,
DNM, 13. 5. 2015; veletrh Svět knihy v Praze, 14.
5. 2015; Pražská muzejní noc 2015, 13. 6. 2015;
Muzejní noc v Čelákovicích, 20. 6. 2015; Kreativní
setkání pro děti s časopisem Kamarádi u příležitosti Evropského dne jazyků, META o. p. s., 30. 9.
2015; Setkání partnerů a spolupracovníků kampaně Rosteme s knihou, 7. 12. 2015; Den etnických
a národnostních menšin, MČ Praha 5, 10. 12.
2015. Více informací o některých prezentačních
akcích je v následujících kapitolách.
Informace o časopisu jsou zveřejněny na stránkách našich partnerů. Od června 2015 máme na
časopis aktivní PPC kampaň Google AdWords
(zdarma pro neziskovky – AdGrants).
Web www.zaedno.org je pravidelně aktualizován
pozvánkami na akce spolku a reportážemi, fotografiemi a autorskými videi z jednotlivých akcí.
Návštěvnost na stránkách sledujeme pomocí
Google Analytics a na základě výsledků je optimalizujeme na dohledatelnost.

rických prostor Městské knihovny v Praze; NZDM
Větrník, Uherský Brod – výlet do Lezecké centra
smíchOFF v Praze; ZŠ J. A. Komenského, Blatná –
volný vstup do Techmanie v Plzni; ZŠ a MŠ Milotice
– volný vstup s doprovodným programem do Muzea Romské kultury v Brně; ZŠ Ostrava – Slezská
Ostrava – volný vstup s doprovodným programem
do Muzea Romské kultury v Brně; Škola Komensky,
Vídeň – výlet do Prahy, historické a kulturní památky města; ZŠ Gustawa Przeczka, Třinec – výlet do
Prahy, historické a kulturní památky města a návštěva Polského velvyslanectví; ZŠ a MŠ s polským
jazykem Mosty u Jablunkova – volný vstup do 3D
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na veřejných akcích
a akcích partnerů

Noc s Andersenem
27. 3. 2015
Městská knihovna v Praze

ský folklor zaujal. Na prezentaci se nejen povídalo,
ale i tleskalo do rytmu, zpívalo a tančilo.
Po celou dobu trvání veletrhu byl časopis a další
naše publikace vystaveny na stánku Domu národnostních menšin.

Účast na Světu knihy
2015
14. 5. 2015
Veletrh Svět knihy,
sál Rosteme s knihou

DNM pozval členy
Zaedno do projektu
Increaction+ v rámci
programu Erasmus+
16.–23. května 2015
Vitoria-Gasteiz, Španělsko

Také letos jsme podpořili pohádkovou Noc s Andersenem. Program byl nadmíru bohatý. Tisíce
dětí přespávaly v knihovnách a školách a četly,
četly, četly ... Mnohé knihovny a školy na počest
narození dánského pohádkáře sázely pohádkové
stromy – Fabularius Anderseni, které obohatily
virtuální pohádkový les. Náš časopis Kamarádi
je partnerem této krásné akce a v rámci partnerství s Městkou knihovnou v Praze byl představen
a rozdán dětem i letos a to v Ústřední knihovně.

I letos se náš spolek Zaedno a časopis Kamarádi
zapojil do mezinárodního knižního veletrhu a to
hlavně díky partnerství s kampaní Světa knihy na
podporu dětského čtenářství – Rosteme s knihou.
Proběhl křest přílohy časopisu Kamarádi – prvního bulharsko-českého dětského zpěvníku. Je to
barevná a veselá sbírka, která obsahuje původní
písně přeložené do češtiny, notované a s popisem
lidových tanců, folklorních oblastí a lidových
nástrojů Bulharska. Vystoupily zde Sevdalina
Kovářová – vedoucí projektu Kamarádi a zároveň ilustrátorka časopisu, Doc. Veselka Tončeva,
Ph.D. – etnomuzikoložka, Mgr. Božana Niševa,
Ph.D. – lingvistka a Maja Madarová – odbornice
na publikace.
Publikum tvořili děti z Bulharské školy v Praze,
ale i další zvědavé dětičky i dospělí, které bulhar-
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Poprvé ve své historii se Dům národnostní menšin,
o.p.s. účastnil mezinárodního semináře Erasmus+

v projektu Increaction – interkulturní a kreativní
akce pro inkluzi. Akce trvala jeden týden a konala
se ve španělském městě Vitoria-Gasteiz. DNM byl
jedním ze 6 účastníků – Španělsko, Česká republika, Řecko, Itálie, Litva, Švédsko. Každý stát byl
zastoupen čtyřčlennou delegací – za DNM jela
knihovnice DNM Eva Poddaná a dále členové
spolku Zaedno Todor Ralev, Petar Ralev a Tinatin
Karseladze. Tématem semináře byla interkulturní
inkluze mladých lidí ve společnosti, byly nám představeny různé formy práce s různými skupinami
lidí – jenom namátkou – azylový dům pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí v Itálii, integrace uprchlíků ve Švédsku, interaktivní multikulturní
hra z Řecka, problém traffickingu v Lotyšsku.

Pražská muzejní noc
13. 6. 2015
Dům národnostních
menšin v Praze

Spolek Zaedno se opět zúčastnil Pražské muzejní
noci jako multikulturní součást programu v Domě
národnostních menšin. Během celého večera jsme
prezentovali časopis Kamarádi ve foyer DNM, kde
byla možnost si např. vyplnit zábavný jazykový
kvíz. Kvízy jsme připravili v různých variantách –

jak pro dospělé, tak také pro děti a mládež.
Ve 20 hodin začal ve společenském sále rychlokurz
a ukázka bulharských lidových tanců pod vedením
Todora Raleva. Hned poté následovalo čtení nahlas
z časopisu Kamarádi v různých jazycích – ve vietnamštině, slovenštině, ruštině a bulharštině.

Muzejní noc
v Čelákovicích
20. 6. 2015
Městská knihovna
Čelákovice

Na Muzejní noci v Čelákovicích, která se velmi
vydařila, jsme byli zastoupeni nejen výtisky časopisu Kamarádi, ale také jsme pro tuto příležitost
připravili zajímavé jazykové kvízy pro děti i dospělé. Dále jsme Městské knihovně zapůjčili výstavu prací ze soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“, jež
byla zahájena právě při této příležitosti.
Knihovna výstavou navazuje na spolupráci rodilého anglického mluvčího Lyle Frinka se ZŠ Kostelní a na projekt jeho pravidelného zábavného čtení
v angličtině English Corner v knihovně. Putovní
výstavu doplnila řada obrázků dětí z této školy,
nakreslených na podkladě čtení v jiném jazyce.
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Účast na akci
Zažít Michli jinak
19. 9. 2015
Michle, Praha 4

19. září 2015 se spolek Zaedno zúčastnil akce
Zažít Michli jinak, kterou v rámci každoroční
celopražské akce Zažít město jinak letos poprvé na
Praze 4 organizoval i Dům národnostních menšin.
Celá akce se odehrávala v ulici Adamovská
a Pod Stárkou v pražské čtvrti Michli. Program
mířil na celou rodinu, kulturní a gastronomická
nabídka potěšila dospělé i děti. Součástí akce byl
i mezinárodní knižní jarmark. Do programu jsme
se zapojili jednak ukázkami národní gastronomie,
ale také do kulturního programu. Rozdával se zde
i náš dětský časopis Kamarádi. Rodina paní Lê
Ngân (naší přispěvatelky do časopisu) představila
vietnamské speciality, rodina Karseladze
prezentovala gruzínskou národní gastronomii
a bulharská kuchyně byla zastoupena restaurací
Havelka. Krojovaní tanečníci ze souboru
Bulgari předvedli na scéně kytici nejznámějších
bulharských lidových tanců a poté proběhnul
i rychlokurz tanců pro publikum. Z časopisu
Kamarádi se také četlo – a to ve více jazycích.
Zazněla zde vietnamská a bulharská pohádka
v podání rodilých mluvčích.
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Oslava
Evropského dne jazyků
30. 9. 2015
META o. p. s., Praha 2

Spolek Zaedno v rámci projektu Kamarádi, ve
spolupráci s META o. p. s. – společností pro
příležitosti mladých migrantů uspořádal kreativní
setkání pro děti pocházející z cizojazyčných rodin.
Děti si předem připravily krátké povídání nebo
psaný text v jejich druhém jazyce (vedle češtiny)
na téma „Jaký budu já a můj svět, až budu velký“.
Mělo například obsahovat odpovědi na otázky
„Co bude moje profese?“, „Kdo je mým vzorem,
podle kterého chci být v dospělosti?“, „Jak bude
vypadat můj dům?“, „Kdo budou mí kamarádi?“,
„Co udělám, aby byl svět lepší, aby byla příroda
a zvířata na naší planetě zachována a aby lidé
byli šťastnější?“ Děti si k povídání přinesly také
obrázky, které jejich povídání ilustrovaly.
Nejprve proběhlo seznámení se a krátké
představení časopisu Kamarádi a soutěže
Vícejazyčnost je bohatství. Pak děti postupně
vyprávěly na zadané téma – nejdříve ve svém
druhém jazyce. Všichni ostatní poté hádali, o čem
bylo vyprávění, a nakonec to vypravěč popsal
v češtině a ukázal nám svůj obrázek. Na úplný
závěr jsme společně tvořili na velký kus papíru.

Rosteme s knihou 2015
– setkání partnerů
7. 12. 2015
Knihovna Václava Havla

Cílem našeho setkání byla diskuse o možnostech,
podmínkách a současných aktivitách podporujících četbu v České republice. Každý z partnerů
se o zvyšování čtenářské gramotnosti zasazuje
prostřednictvím nejrůznějších aktivit, z nichž některé mají evropský význam či potenciál. Společně
jsme debatovali o problematice v našem kontextu,
o společném postupu vůči autoritám, o vyvolání
celospolečenské debaty. Věříme, že nám může
pomoci ověřená zkušenost zahraničních kolegů
a organizací, jejichž činnost byla na setkání představena.
Prezentován byl např. společný projekt Ústavu
pro českou literaturu Akademie věd., a Národní
knihovny ČR, který se zabývá výzkumem čtenářů
a čtení v České republice.
Setkání zahájila paní Dana Kalinová, ředitelka
Světu knihy a pan Michael Žantovský, ředitel
Knihovny Václava Havla. Setkání se zúčastnil také
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. a řada dalších významných českých vědců, vydavatelů, ilustrátorů,
knihkupců a představitelů neziskového sektoru.
Časopis Kamarádi prezentovala Sevdalina Kovářová – vedoucí projektu a ilustrátorka časopisu.
Časopis Kamarádi zde byl k nahlédnutí a to hned
v několika tištěných číslech.

Den menšin na Praze 5
10. 12. 2015
sál zastupitelstva MČ
Praha 5

Akce byla pojata jako společenský večer s prezentací
umělecké tvorby a kultury jednotlivých etnik a ná-

rodnostních menšin a prezentací neziskových organizací, které se svou činností zaměřují právě na etnické
a národnostní menšiny. Na akci byli pozváni zástupci
ambasád a dalších organizací a institucí a zúčastnili se
i zástupci škol a místní samosprávy.
Po zahájení večera proběhlo představení několika neziskových organizací, včetně našeho Spolku
Zaedno a našeho celostátního projektu Kamarádi.
Prezentovala ho Sevdalina Kovářova, vedoucí projektu za účasti slovenské, bulharské, ruské a vietnamské
spolupracovnice projektu. Dále byl v sále a v předsálí
k dispozici prostor pro prezentace formou doprovodných výstav. My jsme se zúčastnili s naší výstavou
Vícejazyčnost je bohatství 2015, včetně informačního
banneru na náš projekt a se třemi posledními čísly časopisu, které si účastníci večera mohli odnést.
Výstava pak přetrvala po dobu následujícího týdne
na půdě MČ Praha 5, kde byla volně přístupná ke
zhlédnutí.
Spolek se tradičně představil i s kulturním vystoupením – ve dvou blocích zatančili tanečníci ze souboru
Bulgari, kteří ukázali pestrou choreografii sestavenou
z pěti bulharských lidových tanců.
Zabodovali jsme i v gastronomické prezentaci. Hosté
ocenili speciality bulharské a vietnamské kuchyně,
které jsme nabídli formou ochutnávek.
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a ještě něco
navíc...

aneb společně
se bavíme,
ale také vzpomínáme
Multi-kulti vaření –
Bulharsko
18. 1. 2015
Dům národnostních
menšin, Praha 2

Tentokrát byla představena kuchyně Bulharska. Na
přání jsme společně dělali musaku, oblíbený šlágr
celého Balkánu. Zdá se, že musaka byla pro všechny velkým lákadlem, protože v lednové nedělní odpoledne dorazilo do Domu národnostních menšin
tolik lidí, že nám kapacita kavárny a malé kuchyňky téměř nestačila. Někteří zájemci o společné
vaření sem přijeli dokonce až z Vlašimi. Aby nám
šla práce lépe od ruky, tak nám odpoledne zpestřili
svým zajímavým tematickým vyprávěním Vasko
Samokovliev a Milena Přikrylová. Čekání na za-

pečení musak jsme si ukrátili již tradičně tancem.
Společně jsme si v omezeném prostoru zatančili
nějaké to choro pod vedením zkušené tanečnice
ze souboru Bulgari – Marušky Selingerové. Během odpoledne se nenudili ani ti nejmladší. Děti
v rámci improvizované dílničky tvořily z domácky
připravené plastelíny.

Multi-kulti vaření –
Vietnam
22. 2. 2015
Dům národnostních
menšin, Praha 2

Tentokrát jsme představili kuchyni Vietnamu.
Připravovali jsme Nem cuốn (nesmažené závitky)
a naším průvodcem po této exotické kuchyni byla
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tragicky ukončila autonehoda, ve které byla Bojka,
coby chodec, zcela nevinně.
Letos nám počasí moc nepřálo a první letní den
vůbec letně nevypadal. Víkend byl plný přeháněk
a to bylo asi hlavním důvodem, že se nás tentokrát
sešlo o něco méně, než jiné roky. Nicméně ti co
přišli, nakonec nelitovali, protože se počasí alespoň
na odpoledne umoudřilo, takže jsme nejenže nezmokli, ale dokonce jsme si místy užili i sluníčka.
Na místě jsme si zavzpomínali na Bojku a také
jsme opravili drobné nedostatky na dřevěných
pamětních deskách, na kterých se již podepisuje
zub času.
Mile nás potěšilo, že se u kůzlátek zastavují rodiny
s malými dětmi a dokonce i úplně neznámí lidé
přišli, aby opravili lano od ovčích zvonců.

paní Lê Ngân. 19. února začal rok 4713 čínského
lunárního kalendáře. Naše setkání bylo právě ve
znamení Lunárního nového roku – společně jsme
oslavili začínající rok kozy.
Ingredience na vaření zajistila a veškeré polotovary doma předem připravila paní Lê. Bylo třeba
si přinést pouze nože a prkénka. Poslechli jsme si
zajímavé povídání o vietnamské kuchyni a jejích
specialitách a poté jsme pod vedením paní Lê
připravili spousty výborných závitků, na kterých
si na závěr všichni skvěle pochutnali! Pro děti byla
připravena výtvarná dílna – vyráběly se vietnamské „novoroční větvičky“, které se v originále dělají
z rozkvetlých broskvových větviček.

Setkání u „Bojčiných
kůzlátek“
21. 6. 2014
Dendrologická zahrada
Průhonice

Stejně jako každoročně touto dobou, tak i letos
jsme se sešli u Bojčiných kůzlátek, abychom si
připomněli památku naší milé kamarádky Bojky
Dobrevy. Je tomu již osm let, kdy její životní pouť
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Finanční část
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12. 2015 – v tisících Kč
položka
rok 2014
rok 2015
I.
Spotřebované nákupy celkem
23
40
1.
Spotřeba materiálu
92
40
II.
Služby celkem
524
862
6.
Cestovné
12
97
7
Náklady na reprezentaci
0
5
8.
Ostatní služby
511
760
III.
Osobní náklady celkem
336
351
9.
Mzdové náklady
336
351
IV.
Daně a poplatky celkem
1
1
14.
Daň silnicní
1
1
V.
Ostatní náklady celkem
1
3
24.
Jiné ostatní náklady
1
3
Náklady celkem
885
1257
I.
2.
VI.
26.
z toho
z toho
z toho
27.

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

C.
D.

Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění
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39
39
845
840
615
200
25
5
883

180
180
1074
1069
935
0
134
5
1254

-2
-2

-3
-3

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
Projekt*
Dotace
Kč
Zachování bulharského jazyka, kultury a lidových tradic MKČR
120 000
Kamarádi, časopis pro děti z národnostních menšin
MKČR
400 000
a jejich rodiče v České republice
Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti
Úřad Vlády ČR
200 000
a mládež z národnostních menšin
Rozšíření interaktivní verze časopisu Kamarádi
Úřad Vlády ČR
70 000
Kamarádi, časopis pro děti z národnostních menšin
Magistrát hl. m. Prahy
50 000
(IV. ročník)
Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2015, XIII. ročník Magistrát hl. m. Prahy
55 000
Kalendář bulharských lidových svátků
Magistrát hl. m. Prahy
40 000
Dotace celkem
935 000
Music and Memory**
Evropská komise**
69 445

%
53,29
41,68
24,15
68,98
5,82
66,78
48,12

* Na Ministerstvo kultury, Úřad vlády České republiky a Magistrát hl. m. Prahy jsme předkládali podobné projekty Kamarádi, které se lišily výčtem zahrnutých aktivit. Projekty Trifon Zarezan a Kalendář
bulharských lidových svátků podávané Magistrát hl. m. Prahy byly zároveň součástí projektu Zachování
bulharského jazyka, kultury a lidových tradic.
** Music and Memory je mezinárodní projekt, kterého se účastníme pouze jako spolurealizátoři české
části. Hlavním organizátorem tohoto projektu je belgická nezisková organizace DIOGÈNE asbl, prostřednictvím níž jsme finace z Evropské komise obdrželi. Z tohoto důvodu jsou v Přehledu výnosů
tyto finance zahrnuty mezi Tržby z prodeje služeb a v Přehledu Poskytnutých dotací jsou uvedeny „pod
čarou“.
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Příloha k účetní závěrce
k 31. 12. 2015
1) Obecné údaje
Obchodní jméno účetní jednotky:
Spolek Zaedno
sídlo: Kolbenova 762/6, Vysočany, 190 00 Praha 9
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) Popis změn a dodatků provedených v účetním
období v obchodním rejstříku:
Změny zapsané 29. 12. 2015:
Původní název: Občanské sdružení Zaedno
Nový název: Spolek Zaedno
Název nejvyššího orgánu: Valná hromada
Změny zapsané 31. 12. 2015:
Původní adresa:
Na Sádce 1745/9, Chodov, 149 00 Praha
Nová adresa:
Kolbenova 762/6, Vysočany, 190 00 Praha 9
4) Informace o zaměstnancích (průměrný
přepočtený počet):
Počet zaměstnanců: 0
Osobní náklady činily: 351 tis. Kč
5) Informace o půjčkách a úvěrech a ostatních
plnění členům statutárních, řídících
a dozorčích orgánů
Nevyskytují se.
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6) 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. 2015.

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

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

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

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

7) Důležité informace týkající se majetku
a závazků:

Pohledávky:
Celková výše......................................................... 0 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...................................1 073,5 tis. Kč
– z toho dary.............................................. 134 tis. Kč
– z toho granty............................................ 935 tis.Kč
– z toho členské příspěvky.........................4,5 tis. Kč

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

Zpracovala: Sevdalina Kovářová Kostadinova, místopředsedkyně správní rady
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www.zaedno.org
www.kamaradi.eu

