VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2016

Základní údaje o organizaci
Název: Spolek 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
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, www.kamaradi.eu

Lidé
Statutární zástupce: Sevdalina Kovářová Kostadinova,
Předsedkyně spolku: Sevdalina Kovářová Kostadinova
Místopředseda spolku: Todor Ralev
Rada spolku:
Sevdalina Kovářová Kostadinova – předseda, Todor Ralev – místopředseda, Michal Kovář – pokladník
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 14 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.

Změny v organizaci, které proběhly v roce 2016
Dne 7. 12. 2016 proběhnula Valná hromada, na
které byly schváleny nové stanovy vyhovující
NOZ a dle těchto stanov byly zvoleny nové orgány
spolku. Předsedkyní spolku byla zvolena Sevdalina Kovářová Kostadinova, místopředsedou Todor
Ralev a Rada spolku ve složení: Sevdalina Kovářo-

vá Kostadinova – předseda, Todor Ralev – místopředseda, Michal Kovář – pokladník.
Změny přijaté touto Valnou hromadou byly zapsány Městským soudem v Praze do Spolkového
rejstříku.

V roce 2016 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“.

Výroční zpráva 2016 | 3

Zaedno v mediích:

Naši partneři:

• Časopis Roden glas – reportáže o aktivitách
Spolku Zaedno
• Bulharský rozhlas – reportáže o aktivitách Spolku Zaedno
• Český rozhlas Plus – Reportáž o projektu Kamarádi a o soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“

• 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 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
• Dům kultury Hodonín
• Techmania Science Center, Plzeň
• META o.s. sdružení pro příležitosti mladých
migrantů
• Galerie hlavního města Prahy
• Muzeum hlavního města Prahy
• Evropská komise – zastoupení v ČR
• Magic Seven
• Muzikály pro děti
• Bulharský obchod Radost
• společnost Balkanova, Prowine

Internetové portály:
• Annonce akce Trifon Zarezan
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 2016 proběhly za
finanční podpory Ministerstva kultury České
republiky, Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu vlády
České republiky, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy 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., Magic Seven, s.r.o., Lezecké centrum
tendON smíchOFF, Techmania Science Center,
nakladatelství Albatros, nakladatelství Morkes i od
fyzických osob.

4 | Výroční zpráva 2016

Mediální partneři:
•
•
•
•
•

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

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
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ТРИ20Ф16 ОН Trifon Zarezan
14. svátek vína
ЗАРЕЗАН

Trifon Zarezan –
folklorní svátek vína
XIV. ročník
20. 2. 2016
Baráčnická rychta,
Tržiště 23, Praha 1 –
Malá Strana

Předskokan kapela Timud
soutěž o výběr cara vína, ej, taneční soubory,
tanců, soutěž o nejlepšíh kurz bulharských
o
balkánské speciality. Ať tanečníka,
žije Trifon!

zahraje Mijaktiç Ork

estar

vstupenka
číslo: 1

ická rychta, Tr

sobota 20. 2. 2016, 19
Baráčnická rychta, Tržišhtě
23,

Praha 1 - Malá Strana
Kdo má kroj, vstup zdarm
a.
Ostatní vstup 150 Kč.

/ ТРИФОН ЗАР

žiště 23, Praha

cena 150 Kč
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Přátelé a milovníci balkánského folkloru, hudby,
tance a dobré nálady i letos oslavovali barvitý
svátek vína Trifon Zarezan. Pražský Trifon Zarezan je osobitou folklorní oslavou a neodmyslitelně
patří mezi největší balkánské slavnosti, konané
pravidelně v Praze od roku 2003.
Letošní ročník proběhl v tradičním duchu. Dnem
D byla sobota 20. února. Oslava proběhla ve staré
dobré Baráčnické rychtě. Jako každý rok jsme
připravili rozmanitý program s více než 50 účinkujícími.
Začali jsme blokem, který představil hudbu
a tanec zemí bývalé Jugoslávie. Zazpívala i temperamentní bosenská divoženka – Aida Mujačić.
Nezapomenutelné bylo vystoupení nadšenců ze
souboru Radost, kteří představili srbský lidový
tanec. Předvedli rychlé kroky, z kterých se i divákům točil svět. Zazpívali tradiční lidové písně
a to vše za doprovodu dvou harmonikářů. „Své
lidi“ přišli podpořit konzul Srbské republiky v ČR
a další zástupci Velvyslanectví. Nezbývá nám
než říci „Bravo, bratři Srbové a děkujeme za váš
entusiazmus a krásné strávení společného času na
Trifonu!“.
Pak jsme pokračovali v bulharském duchu. Letos
jsme představili novinku – zábavný rychlokurz
bulharských lidových tanců a soutěž o nejlepšího tanečníka z publika. Kurz a soutěž za velkého
zájmu publika vedla Marie Selingerová a asistovala jí Tereza Blažková. Tančilo se pravo, varnensko
a dunavsko horo. Nejlepší tanečníci pak postoupili do finále, ve kterém museli zatančit sólovou račenicu. V soutěži zvítězila paní Eliška Trojanová,
krásná dáma, která naše akce navštěvuje se svými
dětmi a vnoučaty již více než 15 let. Pro účastníky
bylo připraveno mnoho zajímavých cen, včetně
publikací, které spolek vydává
– nové
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knihy Tradiční svátky Bulharů a časopisu Kamarádi.
Potom nastal dlouho očekávaný moment – vystoupení tanečního souboru našeho spolku Bulgari. Vystoupilo celkem 28 krojovaných tanečníků.
Letos připravil jeho vedoucí Todor Ralev program
nadmíru bohatý – tančilo se ve dvou skupinách
– pokročilí a začátečníci a byla představena řada
zajímavých choreografií, včetně nových čísel. Potlesk a ovace publika neměly konce.
Ve druhé polovině večera nažhavila atmosféru do
červena svými balkánskými vypalovačkami kapela
Mijaktiç Orkestar. Výsledkem byl pořádný taneční
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nářez, bolavé nohy a propocená trička! Balkán
v podání tohoto nespoutaného ansámblu přestává
být pouhou vnějškovou nápodobou, ale stává se
životním stylem, což bylo na Trifonu potvrzeno
v praxi. Písně a hora neměly konec. „Procestovali“
jsme Bulharsko, Makedonii a Srbsko, zazněla řada
romských písní, které miluje hudební svět!
A kdo se letos stal carem vína Trifonem Zarezanem? O tom rozhodla dámská porota (hlasovalo
kolem 100 žen a slečen z publika), která posuzovala kandidáty na cara v oblíbené soutěži Volba
cara Trifona. Ti museli předvést svoji odvahu,
mužský šarm, sílu, chytrost, hudební nadání

Na své si přišli i mlsné jazýčky – kdo si našel čas
a na chvíli opustil taneční parket, si pochutnal na
dobrotách, které běžně pojídá, když je například
na dovolené v Primorsku. V nabídce byly kulinární dobroty jako je škembe čorba, banica, balkánsky gril či musaka.
Večer s nadšením a úsměvem moderovala Cveti
Kamburova, pomáhali ji Todor Ralev a Georgi
Bečev. Letos nás podpořily společnosti Prowine,
Balkanova a Baráčnická rychta. Svou návštěvou
nás poctil a publikum krátce pozdravil i předseda
Českomoravského slovanského svazu Petr Synek.
A ještě jedna věc – Trifon Zarezan se stal důvodem pro mnoho z nás docestovat z dálky (třeba
z Kladna, Brna nebo i z Německa), setkat se se
starými známými nebo se s novými lidmi seznámit. Někdo se pochlubil zásnubním prstenem
nebo novým potomkem. Někdo zavzpomínal na
kamarády, kteří již mezi námi nejsou.
Propagace:
V rámci propagace bylo vytištěno a dobrovolníky
distribuováno 100 plakátků A3. Těžiště propagace
bylo přesunuto do bezplatné i placené reklamy
na internetu. Informace o akci byly umístěny
v internetových kulturních přehledech, na stránkách www.zaedno.org, na webových stránkách
partnerů, sociálních sítích, byla puštěna AdWords
kampaň ve vyhledávači a rozeslány e-mailem. Vedoucí souboru Bulgari – Todor Ralev – poskytnul
rozhovor pro bulharské rádio.

a hlavně dobrou náladu! Do finále se dostali dva
tanečníci ze souboru Bulgari – Stanislav z pokročilých a Tomáš ze začátečníků. Jeden rodilý Bulhar
a druhý rodilý Čech. Společné mají to, že milují
bulharský folklor. Ale jen jeden se mohl stát carem vína a všech vinařů, jen jeden se bude starat
o dobrou úrodu na vinicích v roce 2016... V napínavém souboji vyhrál Tomáš, který byl obdarován
trifonovskou korunou z vinné révy a břečťanu,
lahví kvalitního vína a orientálním tancem, zatančeným krásnou a tajemnou tanečnicí v blankytně
modrém (znalci i navzdory převleku Marušku
Selingerovou poznali).

Financování:
Vzhledem k tomu, že se akce konala dříve, než
jsme vůbec věděli, jestli dotace dostaneme a v jaké
výši, byl Trifon Zarezan 2016 nejprve financován
z vlastních zdrojů (z vlastních finančních prostředků členů Spolku Zaedno, vstupného a členských příspěvků). Po obdržení dotací byla aktivita
refinancována z dotací Ministerstva kultury ČR
a Magistrátu Hl. m. Prahy. Prostředky z vlastních
zdrojů byly uvolněny a použity k financování
dalších aktivit v rámci tohoto i dalších projektů Spolku Zaedno. Dárky do tomboly věnovali
společnost Balkanova, Michal Kovář a společnost
Prowine s.r.o.
Ohlasy v médiích:
Časopis Roden Glas – reportáž o Trifon Zarezanu
Bulharské rádio Horizont – rozhovor s organizátory.
Výroční zpráva 2016 | 9

Seminář bulharského
lidového zpěvu
5. 10. 2016,
Muzeum hl. města Prahy,
Na Poříčí 52, Praha 8

Opět jsme po téměř roce a půl v Praze
přivítali Veselku Tončevu, naši dlouholetou
spolupracovnici z Bulharska – etnomuzikoložku
z Bulharské akademie věd. Přednáškový sál
Muzea se rychle zaplnil (100 míst). Semináře se
zúčastnilo i několik novinářů a renomovaných
odborníků z AVČR a Univerzity Karlovy. Seminář

Tradiční svátky Bulharů
bulharského lidového zpěvu
5. října 2016 od 18 h

Muzeum hlavního města Prahy,
Na Poříčí 52, Praha 8

ISBN 978-80-260-9290-2

Kalendar-obalka-NEW.

indd Všechny stránky

18.1.2016 15:07:13

knihy Tradiční svátky Bulharů.
První část večera: Křest unikátní česko-bulharské
a Kovářová. Vydal Spolek Zaedno.
Sevdalin
r:
ilustráto
Ph.D.,
,
Tončeva
Veselka
Doc.
Autor:
a jejích specifických rytmů
hudby
tradiční
ké
bulhars
vení
Druhá část večera: Předsta
á výuka vybraných písní. Pro účastníky,
a frázovaní v kontextu balkánského folkloru. Praktick
simultánní překlad zajištěn.
latince,
v
písní
kteří bulharsky neumí, budou připraveny texty
Bulharské akademie věd.
Lektor: Veselka Tončeva, etnomuzikoložka z
@zaedno.org
Vstup zdarma. Účast potvrďte do 30. 9. na zaedno

Seminář bulharsk
ého lidového zpěv
u–
Tradiční svátky Bu
lharů
Zpěvník s texty pís

(písně jsou seřazeny

ní v latince

v kalendářním pořadí

– od jara do zimy)

byl pro veřejnost zcela zdarma. V první část
Tradiční svátkknihy
y Bulharů
večera proběhl křest česko-bulharské
Tradiční svátky Bulharů. Podepsalo a rozdalo
bulhse
se zde přes padesát knih. Pak
arskzačalo
ého lidzpívat.
ového zpěvu
5.
říjn
a 2016 od 18 hod. tradiční
Veselka Tončeva představila
bulharskou
Muzeum hlavního
5. 10. 2016
města Prahy,
Na Poříčía
52,frázovaní
Praha 8
a její
specifické
rytmy
vhudbu
Muzeu hl.
města Prahy,
Na
Poříčí 52, Prbalkánského
v kontextu
folkloru. Písně jsme si
aha 8
společně zazpívali a některé dokonce i naučili. Pro
Lektor:
účastníky,
bulharsky neuměli, byl připraven
Do
c. Veselka Tokteří
nčeva, Ph.D.
Zpěvník s texty písní v latince (vytiskli jsme 70
ISBN 978-80-2

60-9290-

2
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EW.indd
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18.1.2016
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Organizátor:
Spolek Zaedno
www.zaedno.org

15:07:13

První část večera:
křest unikátní českobulharské knihy Tradič
Autor: Doc. Veselka
Tončeva, Ph.D., ilustrá
ní
tor: Sevdalina Kovářo svátky Bulharů.
Druhá část večera
vá. Vydal Spolek Zaedn
: představení bulhar
o.
ské tradiční hudby
a frázovaní v kontex
a jejích specifických
tu
rytmů
kteří bulharsky neum balkánského folkloru. Praktická výuka
vybraných písní. Pro
í, budou připraveny
Lektor: Veselka Tonče
účastn
texty
va, etnomuzikoložka písní v latince, simultánní překlad zajiště íky,
z Bulharské akade
n.
Vstup zdarma. Účast
mie věd.
potvrďte do 30. 9. na
zaedno@zaedno.org

kusů). O simultánní překlad se postarala Marie
Selingerová ze souboru Bulgari. Ta také ukázala,
jaké tance se na písně mohou tančit a nakonec, jak
již tradičně, tančili všichni.
Propagace:
V rámci propagace bylo vytištěno a dobrovolníky
distribuováno 50 plakátků A3. Těžiště propagace
bylo přesunuto do bezplatné reklamy na
internetu. Informace o akci byly umístěny,
na stránkách www.zaedno.org, na webových
stránkách partnerů, sociálních sítích a rozeslány
e-mailem. Rovněž jsme využili PPC kampaně
na Google – AdWords, která je pro neziskové
organizace zdarma (AdGrants). Muzeum hl.
města Prahy zajistilo vhodnou propagaci i ze své
strany. Vydali jsme také tiskovou zprávu.
Z akce byl pořízen a sestřihán videozáznam, který
byl umístěn na naše webové stránky za účelem
propagace činnosti spolku.
Financování:
Akce proběhla za finanční podpory Ministerstva
kultury České republiky a programu EU Creative
Europe.

nosti. 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. 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 s jednou z nejzajímavějších stránek bulharské kultury – unikátním bulharským folklorem.
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.

nce
ta
é
sk
ar
lh
Bu
Pravidelná setkání
Ta n e č n í s o u b o r B u l g a r i
Pravidelná setkaní,
zkoušky a výukové
semináře, vystoupení
souboru na veřejnosti

Taneční soubor Bulgari při Spolku Zaedno organizuje kurzy a semináře Bulharských lidových tanců
od roku 2003. Od roku 2007 probíhaly pravidelně
v Bulharském kulturním institutu. V roce 2016 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).
Vedoucí kurzu je Todor Ralev, zástupce vedoucího je
Marie Přikrylová.
Na tato setkání zveme jak Bulhary žijící v Praze, tak
i veřejnost. Pravidelní účastníci jsou však naši členové a dlouhodobí příznivci. Účastníci jsou různého
věku – žáci, studenti, ale i dospělí. Tato setkání jsou
velice úspěšná, s velkou návštěvností široké veřej-

s výukou bulharských
lidových tanců v Praze

Кaždé pondělí od 18.30 a 19.30 h
2
Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha

uje kurzy lidových tanců od roku 2003.
Taneční soubor Bulgari při spolku Zaedno organiz
národnostních menšin v Praze. Na tato
Od roku 2012 probíhají pravidelně v sále Domu
i veřejnost. Pravidelní účastníci jsou naši
setkání zveme jak Bulhary žijící v Praze, tak
kurzy obohacují a dostávají nový rozměr.
členové a dlouhodobí příznivci. Postupně se
ce o folkloru a o udržování tradic.
Na kurzech se nejen tančí, ale i vyměňují informa

Přihlášky u vedoucího souboru Bulgari Todora

Raleva – todor.ralev@seznam.cz

Заповядайте да потанцуваме заедно!

04.09.2016 22:37:47
plakatA3-tance.indd 1
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Mezi nejvýznamnější akce, kde soubor vystoupil,
patří Trifon Zarezan (viz aktivita 1) a mezinárodní
folklorní festival Golden Pendar Folklore Festival Vienna. Na 20 tanečníků z našeho tanečního souboru
Bulgari reprezentovalo Českou republiku na tomto
festivalu. Jednalo se o mezinárodní folklorní festival, na němž vystoupily originální lidové a folklorní
skupiny z Bulharska a skupiny Bulharů žijících
v zahraničí, které předvedly své původní tance, písně
a krásné kostýmy své země. Festival vyvrcholil velkým tanečním finále na náměstí Karlsplatz ve Vídni.
Interní semináře bulharských a balkánských lidových tanců organizujeme s cílem zkvalitnění souboru, ale i upevnění interních vztahů, což je pro fungování souboru nezbytně nutné. Vedoucími seminářů
bývají naši vedoucí tanečníci (hlavně Todor Ralev,
dále Marie Selingerová, Tzveta Kambourova a Tereza Blažková), ale míváme i hosty s jiných souborů
– např. z řeckého či srbského souboru, které působí
v Praze nebo z bulharského, který působí v Brně. Na
programu bývá obvykle teoretický úvod k jednotlivým vyučovaným tancům a následuje praktická
část. Semináře jsou delší než pravidelný nácvik –
program je rozložen do několika bloků (z důvodu
fyzické náročnosti tanců).
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Výjezdní semináře proběhnuly v Kutné Hoře na jaře
2016 a na podzim pak ve Vrchlabí, na pozvání organizátorů tamějšího folklorního festivalu, s využitím
velké slevy na ubytování ve Špindlerově Mlýně.
Na některá místa se rádi vracíme, např. do středočeského Mratína, kde už jsme organizovali v minulosti i Bulharský večer pro veřejnost. Je to z důvodu
dobrých vztahů s místní restaurací, která disponuje
rovněž velkou tělocvičnou. Sál je ozvučený. Navíc je
obec nedaleko Prahy, dostupná MHD a není nutno
se tam ubytovávat. Proto zde proběhly dokonce dva
páteční odpoledně-večerní semináře.
Financování aktivity:
Z dotace Ministerstva kultury České republiky jsme
hradili některé nájmy, ubytování a cestovné. Dále
byly aktivity financovány z programu EU Creative
Europe a z vlastních zdrojů členů tanečního souboru
Bulgari.

Přehled nejdůležitějších
vystoupení a interních
seminářů souboru Bulgari
v roce 2016:

• Vystoupení na akci Spolku Zaedno Trifon Zarezan
2016 – 21. 2. 2016
• Vystoupení na Setkání kultur – KD Kyje, Praha 9 –
9. 4. 2016
• Výjezdní interní seminář + svatební vystoupení –
Kutná Hora 30. 4. – 1. 5. 2016
• Vystoupení na mezinárodním festivalu Golden
Pendar Folklore Festival Vienna – 11. – 12. 6. 2016
• Svatební vystoupení – Bulharsko 17. 9. 2016
• Účast na tanečním semináři – Balkan night Halloween – 1. 10. 2016
• Interní seminář – Mratín – 7. 10. 2016
• Vystoupení na akci Dny bulharské kultury Horní
Počernice – 26. 10. 2016
• Účast na Festivalu Bulharského folkloru – Brno –
12. 11. 2016
• Vystoupení na Folklorním večeru – restaurant
Sofia – 15. 11. 2016
• Výjezdní interní seminář – Vrchlabí – 17. –18. 11.
2016
• Interní seminář – Mratín – 25. 11. 2016
• Vystoupení na Bulharském večeru – Horní Maxov
– 3. 12. 2016
• Účast na Vánočním semináři bulharských lidových
tanců – Praha – 12. 12. 2016
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Výtvarné dílny
zaměřené na bulharskou
a menšinovou tematiku

Kreativní dílny na téma Hlaholice
pro studenty střední školy
Muzeum hl. města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 16.
11. 2016
V rámci spolupráce s Muzeem hl. m. Prahy jsme
se zavázali uspořádat 2 kreativně-edukativní dílny
pro děti jako doprovodné akce k naší výstavě
Malí velcí ilustrátoři (z projektu Kamarádi), která
zdobila velký přednáškový sál hlavní budovy Muzea po dobu listopadu 2016. Partner propagoval
dílny mezi návštěvníky muzea na svých webových
stránkách. Na dílny jsme vytvořili a vytiskli pracovní listy. Dále jsme zajistili výtvarný materiál.
Lektorské programy vedla Sevdalina Kovářová
coby jedna z autorů výstavy. Do muzea se vypravily 2 skupiny studentů z pražského Gymnázia Na
Vítězné pláni a jejich učitelka výtvarné výchovy
Andronika Čolasová. V rámci vzdělávacího programu proběhlo seznámení s hlaholicí a se Slovany. Úvodní přednáška proběhla formou otázek
a odpovědí. Promítali jsme úryvek z dokumentu
s ukázkou, jak se písmena píší a vyslovují. Následovala kreativní dílna. Studenti obdrželi pracovní
listy s tabulkou písmen hlaholice, jejich staroslovanských názvů, výslovností a číselných hodnot
a s ukázkami starých rukopisů. Pomoci tuše,
plochých štětců a temperové barvy měli za úkol
vytvořit nápis v hlaholici (např. vlastní jméno,
větu, matematický příklad…). Zvláštní pozornost
jsme věnovali kompozici a typografii. Následně
se „rukopis“ ozdobil iniciálou – jednou z technik zdobení středověkých rukopisů. Nabízela se
i možnost pracovat se znaky jako se symboly.
Pravidelné výtvarné dílny
základní škola Sluhy, Středočeský kraj
Realizace aktivity probíhala celoročně v roce 2016
V rámci dlouhodobé spolupráce s touto základní
školou zde probíhaly pravidelné výtvarné dílny
pro děti z prvního stupně ZŠ. Některé z nich – cca
1x až 2x měsíčně měly nejen kreativní část, ale
i multikulturní. Děti se postupně seznamovaly s různými uměleckými technikami, které se
používají v lidovém umění a s tradicemi a kulturou různých národů, zejména balkánských a bulharských. Celý cyklus byl zakončen bulharskou
tečkou – praktickou dílnou kde jsme s dětmi
vyráběli survačky. Survačky jsou bulharské novo-
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roční „pomlázky“, se kterými děti vinšují zdraví
do nového roku. Povídali jsme si s dětmi, proč se
v Bulharsku chodí na koledu o Vánocích, odkud
se vzala tradice zdobení vánočního stromku, jak
vypadá sváteční tabule, jaké jsou bulharské vánoční tradice, co je to surva a survačka, jak se
liší a v čem se naopak podobají české a bulharské
Vánoce. Po dílně následovala výstavka ve škole,
kde se i děti, které se našeho setkání nezúčastnily,
mohly s našimi pracemi seznámit.
Financování aktivity:
Akce proběhly za finanční podpory Ministerstva
kultury České republiky.
slovanské písHlaholice je nejstarší, dnes už neužívané
Podnětem
mo. Písmo vytvořil svatý Cyril kolem 862–863.
se připravoval
k tomu mu byla mise na Moravu, ke které
vytvořit písmo pro
se svým bratrem Metodějem, a nutnost
z podstatného
pochází
zápis slovanštiny. Název hlaholice
do jiných
rozšířilo
později
se
jména glagol – slovo. Písmo
přešli buď k laslovanských zemí. Během 10. století Slované
tince, nebo cyrilici, a hlaholice byla zapomenuta.

písmeno, číslo a měl své jméno.
V hlaholici označoval každý znak
Jména jsou ve staroslověnštině.
Staroslověnské
Staroslověnské Hláskový Číselná
Písmeno
jméno
Písmeno
význam hodnota
jméno

Ⰰ
Ⰱ
Ⰲ
Ⰳ
Ⰴ
Ⰵ
ŽⰆ
Ⰷ
Ⰸ
Ⰺ
Ⰻ
ŽⰌ
Ⰽ
Ⰾ
Ⰿ

Az

a

1

Buky

b

2

Vědě

v

3

Glagol

g

4

Dobro

d

5

Jest

e

6

Živěte

ž

7

Dzělo

dz

8

Zemlja

z

9

Iže

i

10

I

j

20

Ďerv

ď

30

Kako

k

40

Ljudje

l

50

Myslite

m

60

Ⱀ
Ⱁ
Ⱂ
Ⱃ
Ⱄ
Ⱅ
Ⱆ
Ⱇ
Ⱈ
Ⱉ
ŽⰛ
Ⱌ
ŽⰝ
ŽⰞ

Hláskový
význam

Číselná
hodnota

Naš

n

70

On

o

80

Pokoj

p

90

Ruci

r

100

Slovo

s

200

Tvrdo

t

300

Uk

u

400

Fert

f

500

Chěr

ch

600

Ot

omega

700

Šta

št

800

Ci

c

900

Črv

č

1000

Ša

š

*Tabulka není úplná, uvedli jsme jen písmena,
odpovídají současné abecedě.

–
která přibližně

Bulharské
hudebněfolklorní
dialekty / Българските
музикалнофолклорни
диалекти
tištená a elektronická
publikace

Na sklonku roku 2016 jsme vydali dvojjazyčnou,
česko-bulharskou populárně-vědeckou knihu
s názvem Bulharské hudebněfolklorní dialekty /
Българските музикалнофолклорни диалекти.
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 kresbami Sevdaliny Kovářové,
inspirovanými starými archivními fotografiemi.
Tato publikace je zaměřena na bulharský hudební
a taneční folklor, který se vyznačuje velkou různorodostí a bohatstvím melodií, rytmů a forem.
Jednotlivé oblasti a podoblasti si zachovávají svou
vlastní výraznou hudebněfolklorní osobitost. Kniha je přehledně rozčleněna do devíti základních
hudebněfolklorních oblastí a v každé této oblasti
jsou představeny charakteristické lidové písně
a zpěv, chora (tance) a hudební nástroje. Také jsou
zde ukázky konkrétních písní včetně notových zápisů, z nichž bylo mnoho notováno vůbec poprvé
právě pro tuto knihu.
Dostupná je rovněž elektronická verze knihy ve
formátu pro různá elektronická čtecí zařízení.
Technická specifikace:
• Formát 210 x 260 mm
• Počet stran 52 + obálka
• Vazba: V2
• Náklad: 400 ks
• E-kniha: formáty MOBI (pro čtečky Kindle),
EPUB (pro ostatní čtečky) a PDF
Distribuce:
• Tištěná kniha DNM – Praha, Bulharský kulturní institut, Bulharská škola a ambasáda v Praze, bulharské kluby a sdružení v ČR, vybrané
knihovny, povinné výtisky. V roce 2017 budeme
publikaci zasílat na objednávky a rozdávat na
akcích Spolku Zaedno.
• E-kniha je zdarma distribuovaná prostřednictvím portálu Palmknihy.cz do těchto prodejních kanálů: Palmknihy, Palmknihy SK, Datart,
Alza, Alza SK, Prestigio, Vodafone, Magento,

МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИ
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digiport, iDnes,
Knihy Dobrovský.
E-kniha je volně ke
stažení ze stránek
www.zaedno.org,
kde je náhled tištěné
verze na platformě
issuu.com
Financování aktivity:
Kniha byla financována rovným dílem
z dotace Ministerstva
kultury České republiky a z programu EU
Creative Europe.

Карта на областите на българските музикалнофол

Mapa oblastí bulharských hudebněfolklorních

клорни диалекти (по Елена Стоин)

dialektů (podle Eleny Stoin)

Видин
Vidin

Силистра
Silistra
Русе
Ruse

Плевен
Pleven

Велико Търново
Veliko Tărnovo

Враца
Vraca

Ловеч
Loveč

София
Sofia

Шумен
Šumen

Перник
Pernik
Пловдив
Plovdiv

Кюстендил
Kjustendil
Благоевград
Blagoevgrad

Пазарджик
Pazardžik
Смолян
Smoljan

Стара Загора
Stara Zagora

Варна
Varna

Търговище
Tărgovište
Сливен
Sliven

Габрово
Gabrovo

Добрич
Dobrič

Разград
Razgrad

Бургас
Burgas

Ямбол
Jambol

Кърджали
Kărdžali
Неделино
Nedelino

Пиринска област / Pirinská oblast

Средна Западна България (Шопска област)
/
Střední Západní Bulharsko (Šopská oblast)
Северозападна България / Severozápadní Bulharsko
Средногорие и Пазарджишко-Ихтимански регион
/
Středohoří a Pazardžiško-Ichtimanský region
Родопи / Rodopy
Тракия / Thrákie
Странджа / Strandža
Средна Северна и Североизточна България
/
Střední Severní a Severovýchodní Bulharsko
Добруджа / Dobrudža

Овчар свири (от Благоевградско)

Ovčák hraje (z Blagoevgradska)

Овчар свири, мамо2, овчар свири,
овчар свири, мамо, в долно поле.
Искам д’ида, искам д’ида,
искам д’ида да го вида.
Ако си е от роднина,
че се върна за вечера.
Ако си е от чужбина,
че се върна догодина,
догодина за Великден,
с младо момче, с мъшко момче.

Ovčák hraje, mámo, ovčák hraje,
ovčák hraje, mámo, dole na poli.
Chci já tam jít, chci já tam jít,
chci já tam jít jeho vidět.
Jestli on je z příbuzenstva,
vrátím se já na večeři.
Z ciziny přišel-li krokem,
vrátím se až příštím rokem,
na Velikonoce až za rok,
s mladým chlapcem, mužským děckem.

Дрънката, дрънката, бачо Йоване
(от Благоевградско)

Tambura, tambura, bačo Jovane
(z Blagoevgradska)

Дрънката3, дрънката, бачо Йоване, /2
дрънката, дрънката, на полицата,
дрънни я, дрънни я, бачо Йоване.
Невести, невести оро играят,
момите, момите, песни пеят,
ергени, ергени, дума думая:
„Коя е, коя е бела кадъна4,
та кой йе, та кой йе, бре, де юначе?
Ангя е, Ангя е бела кадъна,
Тошко е, Тошко е, бре, де юначе.“

Tambura, tambura, bačo Jovane, /2
tambura, tambura, na polici je,
zabrnkej, zabrnkej, bačo Jovane.
Nevěsty, nevěsty choro tancují,
děvčata, děvčata písně zpívají,
mládenci, mládenci si povídají:
„Kterápak je to ta bílá ženuška,
kterýpak že je to ten statný junák?
Angja je, Angja je ta bílá ženuška,
Toško je, Toško je ten statný junák.“

2 Подчертаният израз е рефрен,
който се повтаря при

изпълнението на всяка строфа.
Това е приет в музикалната
фолклористика начин за
отразяване на тази специфична
повторяемост. Цифрата 2
на края на реда означава
еднократно повторение на
строфата
3 Тамбура.
4 Название за жена-мюсюлманка,
по-често туркиня.
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projekt
Kamarádi

tištěné a digitální
publikace, soutěž,
prezentace

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU
kamaradi.eu

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL 2014

číslo 1, 2016
otec vlasti
let!
slaví 700
ková hra

Jaro je tady! říkanky,
písně a pranostiky
různých národů

Velká výu
i
ými kartam
s vyjímateln
o Karlu IV.

bambusový tanec
z vietnamu
vat
učíme se vyší y
or
Slovenské vz

hrajeme si kreativně –
dílny krok za krokem

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU
kamaradi.eu

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL 2014

číslo 2, 2016
Polsko pověsti, známé
osobnosti,
polská kuchyň

Slovanská epopej
aneb dějiny
Slovanů na plátně

speciál

výročí W. A. Mozarta

Hra Bingo Romská
řemesla
Vyjímatelná
výuková hra

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU
kamaradi.eu

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL 2014

číslo 3, 2016
Veselé pohádky
z běloruska, řecka
a slovenska

Zúčastni se
soutĚže Víceja
zyčnost
je bohatstv
í!
Vy
hlášení a
podmínk
y
na str. 27
a 28

rozluštíme záhady
starého Egypta

koly:
pro š
výzva te nový
ř
o
v
t
y
V
ord!
ý rek
česk

+ vyjímatelná
hra o šifrování

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).
V roce 2016 byl časopis finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016,
Úřadem vlády České republiky v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků a Magistrátem hl. m. Prahy
v programu na podporu aktivit národnostních
menšin na území hl. m. Prahy.

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

V roce 2016 jsme časopis vydávali v nákladu
1 800 ks. Z tohoto nákladu bylo 1480 ks distribuováno po celé ČR na základní školy, do krajských
Eurocenter a národních kulturních institutů,
Domu národnostních menšin v Praze, nízkoprahových klubů pro děti, neziskovým organizacím,
které se zabývají integrací cizinců a multikulturou
a do 130 knihoven. Objednatelé dostávají 3 až 20
kusů v jedné zásilce (knihovny po 1 kuse). Veškeré
časopisy jsou zasílány výhradně na objednávku
a dostanou se tak primární cílové skupině – dětem

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU
kamaradi.eu

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 5,
2016

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL 2014

číslo 4, 2016
chorvatské pohádky,
kuchyň A dílnička

originální
Češ tí nová
hra
vy ná lez ci

VIETNAMSKÝ
Svátek středu
podzimu

i se a vy

Zúčastn

proběhla
soutĚž Vícejazyčnost
je bohatství 2016
9 stran obrázků, fotek
a informací

Maďarsko
speciál

čnost
Vícejazy tství!
a
h
je bo
hraj!

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL 2014

Chorvatské, SRBSKÉ
A RUSKÉ pohádky
:
ro školy
výzva p nový
Vytvořte ord!
ek
český r

PUTOVNÍ VÝSTAVY,
„OcHUTNáVKY“ KAMA
RÁDů
Kamaradi05-2016.indd 1
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z jazykově smíšených manželství a z menšin a jejich rodičům. Cílem časopisu je podpořit u těchto
dětí výuku jejich sekundárního mateřského jazyka
(vedle češtiny). Podle ohlasů od pedagogů víme,
že z časopisem se často pracuje ve větším kolektivu
dětí, proto odhadujeme, že se časopis touto cestou
dostal cca k 3000 dětem případně i jejich rodičům
(přímým beneficientům). Další část nákladu – cca
200 ks jsme rozdávali na propagačních akcích,
kterých jsme se účastnili ve spolupráci s našimi
partnery – viz dále. Odhadujeme, že tato část distribuovaného nákladu se dostala k nepřímým beneficientům, což jsou ostatní děti, případně jejich
rodiče. Přínosem pro tuto cílovou skupinu bylo
seznámení se s kulturou a lidovými zvyky menšin
žijících v ČR například prostřednictvím tradičních
svátků, jako jsou Vánoce a Velikonoce. Dále by měl
časopis u této cílové skupiny podpořit toleranci
vůči příslušníkům menšin. Zbytek nákladu byl
zasílán jako povinné výtisky do knihoven a institucí a malá část byla ponechána na prezentační účely
na začátek roku 2017.
Časový harmonogram:
S přípravou časopisu jsme začali hned, jak jsme se
dostali příslib poskytnutí dotace (od Úřadu vlády
v lednu 2016) – zahájili jsme přípravné práce pro
první tři čísla časopisu (příprava témat, kontaktování přispěvatelů). Jednotlivá čísla pak vyšla
v těchto měsících: 1 – březen, 2 – květen, 3 – červen, 4 – září, 5 – listopad.
Popis publikace:
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 mohou s pomocí rodičů či pedagogů plnit
úkoly a dopisovat odpovědi ve vlastním jazyce.
Takto se každý z nich stává svým způsobem „spoluautorem“ svého vlastního čísla a aktivně k němu
přistuje. Dále časopis přináší informace o kultuře,
lidových zvycích, historii a současnosti národnostních menšin v ČR. Hlavní témata jednotlivých čísel. 1. číslo – 700. výročí Karla IV.; 2. číslo – polský
speciál; 3. číslo – prázdninové + vyhlášení soutěže;
4. číslo – maďarský speciál; 5. číslo – zveřejnění výsledků soutěže Vícejazyčnost je bohatství.
V číslech jsme otiskli texty v těchto jazycích: slovenština, vietnamština, bulharština, ukrajinština,
němčina, polština, maďarština, romština, srbština,

Multijazyčný časopis,
který motivuje a pomáhá
při neformální výuce jazyků
a multikulturní výchově
Pro kulturně odlišné děti, ale i všechny
.
ostatní, které cizí jazyky a kultury baví
Pohádky různých národů, zábavné hry
a kvízy, kreativní dílny, soutěže.

Rádi byste dostávali časopis
pro vaši organizaci či školu
zcela zdarma?
Vyplňte objednávkový formulář na
www.kamaradi.eu

kamaradi.eu

chorvatština, běloruština, ruština, řečtina, rusínština, slezsko-polské nářečí.
Specifikace publikace:
• Název: Kamarádi, časopis pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu
• Formát: A4 naležato, 28 stran
• Náklady na jedno vydání: 130 000 Kč (započítány náklady na redakční práce, tisk a distribuci)
• Náklad: 1800 ks / vydání
• Počet vydaných čísel: 5
Způsob distribuce: poštou do škol, knihoven a organizací pracujících s dětmi z cílové skupiny
Počet předplatitelů: 450 objednatelů (časopis se
rozdává zdarma). Objednatelé jsou školy, knihovny či další organizace. Objednatelé dostávají 3
až 20 kusů v jedné zásilce (knihovny po 1 kuse)
a následně je distribuují mezi svými žáky či klienty
z národnostních menšin. Za rok 2016 jsme přijali
30 nových objednávek tištěného časopisu.
Počet distribuovaných výtisků celkem: 8900 ks
(z toho 7400 ks primární distribuce poštou, 1450
ks rozdáváno na prezentačních akcích časopisu,
150 ks povinné výtisky) Zbývajících 100 ks ponecháno na prezentační účely na začátek roku 2017
a do archivu spolku.
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Personální zajištění:
Na realizaci aktivity se aktivně podílelo 6 pracovníků na dohody o provedení práce (šéfredaktor,
redaktor, korektor, ilustrátor, fotograf počítačový
grafik), a cca 12 přispěvatelů (na DPP, smlouvy
o dílo i zcela dobrovolně) z různých národnostních menšin – členů či příznivců Spolku Zaedno.

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

Od ročníku 2013 publikujeme časopisy v tzv. „internetové trafice“ Alza Media (dříve Publero.com).
Je zde jak v on-line verzi tak ve verzi pro tablety.
Veškerý multimediální obsah a navíc výukové
a jazykové hry a kvízy jsou umístěny na stránkách
časopisu kamaradi.eu (kamaradi.zaedno.org)
Počet unikátních návštěv stránek časopisu v roce
2016. V první polovině roku – 600 návštěv/měsíc;
ve druhé polovině roku po spuštění PPC kampaně
na hry a kvízy – 3000 návštěv/měsíc – 5násobný
nárůst. Největší návštěvnost byla v listopadu po
zveřejnění výsledků soutěže – 4700 návštěv.
Počet stažení/prohlížení časopisu (všech vydání)
na portálu Alza Me-
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dia: nelze vyhodnotit – po převzetí Publera Alzou
přestaly pro bezplatné časopisy fungovat statistiky.
Bohužel neznáme přesné demografické složení
těchto návštěvníků – nelze tedy určit jde-li o přímé či nepřímé beneficienty.
Přínosem pro tuto cílovou skupinu je dostupnost
časopisu zdarma odkudkoliv a kdykoliv. Témata
jsou navíc atraktivně rozšířena multimediálním
a interaktivním obsahem (videonávody, texty čtené rodilými mluvčími, další doprovodný audiovizuální obsah, hry a kvízy).
Časový harmonogram:
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 a přidávání informačních článků probíhalo průběžně.
Popis:
Časopis i nadále publikujeme současně s vydáním
tištěné verze v „digitální trafice“ Alza Media (dříve Publero.com). Tato verze je obohacena o multimédia (video i audio) a interaktivitu – odkazy
na webové stránky k daným tématům. Multimé-

Soutěž Vícejazyčnost je
bohatství
4. ročník

Soutěž motivuje děti k aktivnímu použití svého
druhého jazyka, ke spolupráci, ale i k dosažení větší
sebereflexe a sebevědomí. Soutěž záměrně cílí na
všechny vícejazyčné děti. Překračuje tím hranice
národnostních menšin. Spojuje všechny, kteří jsou
šikovní a dokážou číst a psát v dalším jazyce již
v raném věku. Soutěž poukazuje na přednosti, které
přináší vícejazyčnost a rozmanitost kultur v naší
multikulturní společnosti.
Soutěže se zúčastnilo cca 700 dětí z 44 škol a dalších
institucí z celé ČR i dalších evropských zemí. Pro
mnoho škol se soutěž stala již tradicí a účastní se jí
opakovaně.
dia umisťujeme i samostatně na webové stránky
časopisu. Na stránkách časopisu stále rozšiřujeme
sekci – Hry – kam umisťujeme elektronické verze
vybraných her, ale také tematické vědomostní
kvízy. Velkou část textů z tištěné verze máme na
stránkách čtené rodilými mluvčími. Návody uveřejněné v časopise doplňujeme vlastními videonávody na našem YouTube kanálu.
Webovým stránkám časopisu jsme kompletně
předělali vzhled, aby byly veselejší, hravější a přitažlivější pro děti a také jsme pro ně zaregistrovali
lépe zapamatovatelnou doménu kamaradi.eu ze
které je přesměrování na původní a stále aktuální
adresu. Pravidelně je aktualizujeme – publikujeme zde aktuální informace o projektu a aktivitách
s ním spojených fotografie a autorská videa z jednotlivých akcí. U článků je možnost komentování
a sdílení jednotlivých článků na Facebooku.
Vytvořili jsme nový on-line objednávkový formulář tištěného časopisu.
Návštěvnost na stránkách sledujeme pomocí
Google Analytics. Sledujeme a hodnotíme návštěvnost stránek a údaje mj. o tom, odkud tam
návštěvníci přichází, co a jak dlouho si čtou, zda
se vracejí atd. V polovině roku jsme spustili PPC
kampaně na hry a kvízy, díky čemuž jsme zaznamenali rapidní nárůst návštěv na stránkách.
Personální zajištění:
Na realizaci aktivity se podílel odborník na internetové publikování a multimédia (HTML kodér,
programátor, grafik) a odborní konzultanti.
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VÝZVA K ÚČASTI V DĚTSKÉ SOUTĚŽI

Vícejjaazzyyččnnoosstt
je bohatství!í

Časový harmonogram:
Druhý kvartál –
přípravné práce
a vyhlášení sou2016
těže, propagace,
Čtěte, tvořte
kontaktovaní škol
a vyhrajete
a partnerských orvýlet pro třídu
knížky
nebo
komiksy
ganizací; září/říjen
obrázky,
tvořte
a
českém
v
než
Čtěte v dalším jazyce
10 výletů
na námět přečteného textu. Soutěžte o mnoho krásných cen, IV.
Karla
vlasti
Otce
výročí
700.
je
téma
Hlavní
a medaile!
– průběh soutěže
rekordu v největším
NOVINKA: Výzva pro školy k vytvoření nového českého
nejvíce jazyků.
co
tom
při
používají
a
dílo
společné
na školách i v daltvoří
které
dětí,
počtu
Roli bude hrát jak počet zúčastněných dětí, tak i počet jazyků.
Zajistíme zápis do České knihy rekordů.
ších institucích,
14. 10. 2016
odevzdání soutěžních prací; 4.
kvartál – vyhodnocení a zpracování (skenování,
Vícejazyčnost je bohatství! focení a úprava)
soutěž na podporu výuku jazyk
ů a lepšího mezikulturního poroz
umění
soutěžních prací a vytvoření
putovní výstavy,
vyhlášení vítězů
a rozdání cen na
Clam-Gallasův palác
Husova 20, Praha 1
slavnostním večeru
11. 11. 2015
v Clam-Gallasově
od 14 hodin
paláci, realizace
výletů, publikování
nejlepších soutěžních prací v časopise
Kamarádi a na internetu, vyhodnocení
4. ročníku.
elektronicky nebo nedoporučeně na:
Práce zasílejte do
Spolek Zaedno, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
Podmínky, přihláška a další informace na www.kamaradi.eu

Soutěž je určena dětem ze smíšených rodin, národnostních

menšin, se zahraničními kořeny nebo komunikujícím v dalším
Partneři:

Organizátor:
Projekt Kamarádi, jehož součástí
je časopis Kamarádi a soutěž
Vícejazyčnost je bohatství,
organizuje Spolek Zaedno za
podpory MŠMT, Úřadu vlády ČR
a Magistrátu hl. m. Prahy.

jazyce (pro jednotlivce nebo skupiny).
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Slavnostní
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předání cen

Organizátor:

Projekt Kamarádi, jehož součástí
je časopis Kamarádi a soutěž
Vícejazyčnost je bohatství,
organizuje Spolek Zaedno za
podpory MŠMT, Úřadu vlády ČR
a Magistrátu hl. m. Prahy.

Partneři:

základní verze loga

inverzní verze loga

Popis:
Vícejazyčnost je bohatství je 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, vytváření kreseb, ilustrací, komiksů nebo dokonce vlastní
knížky na námět literárního díla. Hlavním tématem
letošního ročníku bylo 700. výročí narození Karla IV.
Hlavními cenami v soutěži byly školní výlety a exkurze pro celé třídy, které jsme zajistili ve spolupráci
s našimi partnery. Soutěž samotná funguje rovněž
jako propagační aktivita pro časopis – e-mailem jsme
v rámci jejího vyhlášení oslovili veškeré základní
školy v ČR. Letošní novinkou byla on-line přihláška
do soutěže a možnost on-line nahrání prací přímo na
náš Google Disk.
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Personální zajištění:
Na realizaci soutěže se podíleli 3 pracovníci – příprava soutěže, zpracování a vyhodnocení dětských
prací. Aktivně spolupracovali pedagogové ze škol,
knihovníci a partneři časopisu Kamarádi. Organizace
slavnostního vyhlášení výsledků –7 pracovníků.

Vyhlášení výsledků
a slavnostní předání cen
11. 11. 2016
Clam-Gallasův palác,
Husova 158/20, Praha 1

Celostátní dětská soutěž

Vícejazyčnost
je bohatství!
2016
1.

místo

Kategorie „Jednotlivci
od 4 do 9 let“

1. místo

Denys Bibire, 7 let
ZŠ Jablonec nad Nisou-M
šeno
V rámci projektu Kamarádi pořádá
www.kamaradi.eu

Spolek Zaedno

diplom2016.indd 1
06.11.2016 23:08:15

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen, kterého
se zúčastnilo na 140 dětí a jejich pedagogů či rodičů, proběhlo 11. 11. 2016 v Clam-Gallasově paláci
v Praze. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení, byly zde k vidění originály vybraných prací a na
závěr proběhl krátký kulturní program – středověkou
hudbu a tance včetně výuky předvedly soubory La
Fiamma a Alla Breve. Diplomy a věcnými cenami
jsme ocenili celkem 20 jednotlivců a 16 školních
kolektivů a rozdali jsme 7 výletů. Oceňované kategorie byly Jednotlivci od 4 do 9 let, Jednotlivci od 10 do
16 let, kolektivní práce mladší žáci, kolektivní práce
starší žáci a díky velké účasti mateřských škol jsme
zařadili navíc kategorii Kolektivní práce děti do 6 let.
Udělili jsme zvláštní ceny pro školy za příkladnou
spolupráci pedagogů na soutěži a také ocenění
pedagoga za nejlepší spolupráci na soutěži – „Patron
vícejazyčnosti“ – obdržel pamětní minci s Karlem IV.
od Národní Pokladnice.
Ze slavnostního odpoledne jsme pořídili a sestřihali
videozáznam, který jsme umístili na našem webu.
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, Polský institut, Evropská
komise, Městská knihovna v Praze, Muzeum romské
kultury, Muzeum hl. města Prahy, Galerie hlavního

města Prahy, muzikalyprodeti.cz …)
Ke zjištění zpětné vazby jsme publikovali on-line dotazník, k jehož vyplnění jsme vyzvali dospělé zástupce všech soutěžících dětí.

Putovní výstava
nejlepších prací ze
soutěže
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hlédlo přes 200 dětí ze tří ZŠ a jedné MŠ a odpolední
návštěvníci knihovny. O obrázcích (hlavně pohádkových postavách na nich) si knihovnice povídaly
s dětmi z Mateřské školy Karasova, kde jsou děti ze
sociálně slabých a romských rodin. Těm se obrázky
líbily hodně – děti zapojily fantazii a rozvyprávěly se.

Na pražském
Magistrátu

Vybrané výstavy:
V Knihovně města
Ostravy

Začátek školního roku zažila naše výstava dětských
prací ze soutěže Vícejazyčnost je bohatství až na
samém východu České republiky. Výstavu si pro-

V Muzeu hl.
města Prahy

Výstava ilustrací pro děti
z projektu Kamarádi ilustrátorky Sevdaliny Kovářové
a dětských kreseb z celostátní soutěže Vícejazyčnost
je bohatství s názvem Malí
velcí ilustrátoři byla téměř
po celý listopad ke shlédnutí
v přednáškovém sále krásné
historické budovy Muzea hl.
města Prahy. V tomto sále
muzeum organizuje nejen
přednášky, ale také různé
dílny pro školy.

Z CELOSTÁTNÍ
DĚTSKÉ SOUTĚŽE

Vícejazyčnost
je bohatství
Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha
1

1. – 30. 11. 2016
www.kamaradi.eu

VÝSTAVA

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
2016 jsme vybrané práce umístili do lehkých kliprámů. Školám a dalším organizacím nabízíme pak
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 2016 využity:
• ZŠ Strážek – březen
• ZŠ Blatná – duben
• veletrh Svět knihy Praha – květen
• ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice – červen
• Městská knihovna Praha Hradčanské náměstí –
červenec–srpen
• Knihovna města Ostravy v Ostravě – Mariánské
Hory – září
• Festival dětských knih, časopisů a her v Jihočeské
vědecké knihovně – říjen
• Magistrát hl. města Prahy – listopad.
Kromě putovních výstav jsme v listopadu, ve spolupráci s Muzeem hl. města Prahy, připravili a zorganizovali výstavu Malí velcí ilustrátoři – kombinovaná
výstava ilustrací z časopisu ilustrátorky Sevdaliny Kovářové a dětských kreseb ze soutěže. Podobná výstava
pak byla k vidění v prosinci v DNM.

V období 1. – 30. listopadu
výstava prací z dětské soutěže
zavítala do krásných historických prostor hlavní budovy
Magistrátu hl. m. Prahy. Jednalo se o práce z minulých
ročníků. 20 panelů zdobilo
dlouhou chodbu v přízemí
budovy. Výstava proběhla
jako jedna z doprovodných
aktivit konference 16. Setkání národnostních menšin.

VÝSTAVA

Malí
velcí

ilustrátoři

Sevdalina
Kovářová
Kostadinova –
ilustrace pro děti
a dětské kresby
ze soutěže
Vícejazyčnost
je bohatství
8.–30. 11. 2016, Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52,

V D N M – P r a h a Projekt
Výstava dětských kreseb
ze soutěže Vícejazyčnost je
bohatství 2016 a ilustrací pro
děti Sevdaliny Kovářové Kostadinové z projektu Kamarádi byla od 1. do 31. prosince
2016 k vidění v hlavním sále
Domu národnostních menšin v Praze. V prosinci byl sál
velice navštěvován, organi-

Kamarádi

20 16

Výstava

dětských kreseb
ze soutěže
Vícejazyčnost
je bohatství 2016
a ilustrací pro děti
Sevdaliny Kovářové
Kostadinové
ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU
kamaradi.eu

DRŽITEL EVROPSKÉ
JAZYKOVÉ CENY LABEL 2014

číslo 4, 2016
chorvatské pohádky,
kuchyň A dílnička

originální
Čeští nová
hra
vynálezc i

Maďarsko
speciál

st
Vícejazyčno
ství!
je bohat vyhraj!
Zúčastni

se a

školy:
výzva pro nový
Vytvořte
český rekord!

Rádi byste dostávali časopis Kamarádi
pro vaši organizaci zcela zdarma? Vyplňte
objednávkový formulář na kamaradi.eu

1. – 31. 12. 2016, Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha
kamaradi.eu
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Praha 8

kamaradi.eu

2

zovaly se zde besídky a oslavy spojené s koncem roku
a s Vánoci. Tyto akce si organizují spolky z různých
národnostních menšin.

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 2016. 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 2016: Karolína Vorlová, ZŠ
Hustopeče – výlet do Romského muzea v Brně,
Magdalena Michałek, ZŠ Karviná-Fryštát – výlet
do Romského muzea v Brně, Eszter Hlavács, ZŠ Na
Chodovci, Praha – edukativní program v Galerii hl.
m. Prahy, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, ZŠ sv. Voršily v Praze
– edukativní program v Galerii hl. m. Prahy, Wiktor Macura, ZŠ Dolní Lutyně – výlet do skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm, Skupina 28 žáků, ZŠ
Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – návštěva Lezeckého
centra SmíchOFF v Praze, Skupina 26 žáků, ZŠ
Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – výlet do Techmanie
v Plzni, 17 dětí, ZŠ Dubňany – návštěva vybraného
filmu ve 3D kině v Hodoníně, 8. třída, Bulharská ZŠ
Dr. Petra Berona – edukativní program na Petřínské
rozhledně, součásti Muzea hlavního města Prahy, 5.
B, ZŠ Ostrava-Poruba – výlet po kulturních a historických památkách Prahy.

Prezentace a propagace
projektu Kamarádi,
včetně online propagace

Časopis byl prezentován na 16 akcích pořádaných
našimi partnery v Praze a po celé ČR. Odhadujeme, že touto cestou se mělo možnost s časopisem
seznámit cca 1500 lidí (nepřímí beneficienti).
Přikládáme výčet míst a akcí:
• Trifon Zarezan, svátek vína, 20. 2. 2016
• ZŠ a MŠ Strážek čte dětem, Strážek, 17. 3. 2016,
• Noc s Andersenem – knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana, Uherské Hradiště, 1.–2. 4. 2016;
• Setkání kultur – KD Kyje, Praha 9, 9. 4. 2016;
• Panelová diskuze Otazníky současného školství:
inkluze a integrace – Praha, 20. 4. 2016;
• Veletrh Svět knihy – Praha, 12. 5. 2016;
• Zažít město jinak – Praha 4-Michle, 17. 9. 2016;
• Reportáž o soutěži Vícejazyčnost je bohatství –
Český rozhlas Plus, 24. 9. 2016;
• Setkání s vietnamskou menšinou – Obchodní
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a kulturní centrum SAPA, Praha 4, 3. 10. 2016;
• Seminář zpěvu, Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí
52, 5. 10. 2016
• 5. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti ve školách – MŠMT, Praha, 6. 10. 2016;
• Festival dětských knih, časopisů a her – Jihočeská vědecká knihovna, 7.–8. 10. 2016;
• Konference Žáci s odlišným mateřským jazykem
ve školách – příležitosti ke změně – Clam-Gallasův palác Praha, 20. 10. 2016;
• 16. setkání národnostních menšin – Clam-Gallasův palác Praha, 10. 11. 2016.
• Kreativně-edukativní dílna o hlaholici, Muzeum
hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, 16. 11. 2016
• Výstava Schola Pragensis – KC Praha, 24.–26.
11. 2016
Celoročně máme na časopis aktivní PPC kampaň
Google AdWords (zdarma pro neziskovky – AdGrants). Od poloviny roku máme též spuštěné
kampaně na hry a kvízy na stránkách projektu.
Vytvořili jsme heslo Kamarádi (časopis) na české
Wikipedii.
Informace o časopisu jsou zveřejněny na stránkách našich partnerů.
Zaregistrovali jsme novou doménu pro webové
stránky časopisu – www.kamaradi.eu, na které
máme přesměrování na původní www.zaedno.org.
Nová adresa se lépe pamatuje. Stránky dostaly
nový pohádkový vzhled – byly kompletně redesignované. Zavedli jsme i množství novinek,
např. nový objednávkový formulář on-line. Web
je pravidelně aktualizován pozvánkami na akce
a reportážemi, fotografiemi a autorskými videi
z jednotlivých akcí. Návštěvnost na stránkách
sledujeme pomocí Google Analytics a na základě
výsledků je optimalizujeme na dohledatelnost.

Vybrané akce, spojené
s prezentací projektu:
Noc s Andersenem

Podpořili jsme krásnou akci na podporu dětského čtenářství a odprezentovali na ni časopis
Kamarádi. Hlavním stanem Noci s Andersenem
je knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a právě tam byl i náš časopis. Četli
ho nejen v knihovně. Radost s něho měly i dětičky, které byly zrovna v nemocnici a milé paní
knihovnice jim uspořádaly pohádkové čtení na
nemocničním lůžku.
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ZŠ a MŠ Strážek čte
dětem

V druhém březnovém týdnu pořádala Základní
a Mateřská škola Strážek akci s názvem „ZŠ a MŠ
Strážek čte dětem“. Součástí akce byla putovní
výstava soutěžních prací „Vícejazyčnost je bohatství“, kde měli vystavenou svoji práci také žáci 3.
ročníku školy. Během tohoto březnového týdne do
školy zavítali čtyři hosté, kteří si s dětmi i rodiči
vyprávěli o tom, jak se píše a tvoří knihy pro děti.

Inkluze a integrace

Časopis Kamarádi nechyběl ani na panelové diskuzi
Otazníky současného školství: inkluze a integrace
z cyklu Dialogue Talks pořádané občanským sdružením Mozaiky Platform Dialog. Akce proběhla 20.
4. 2016 v Café Louvre. Tohoto setkání se zúčastnilo
mnoho odborníků a pedagogů a časopis se rozdával
účastníkům. Následně vedoucí projektu Kamarádi
paní S. Kovářová odpovídala jednotlivcům na dotazy spojené s časopisem a jeho záměrem.

Svět knihy

V rámci našeho partnerství s iniciativou Světa knihy
na podporu dětského čtenářství Rosteme s knihou,
jsme se i letos zúčastnili tohoto významného

mezinárodního veletrhu. Připravili jsme pořad na
téma Publikace na podporu vzdělávání kulturně
odlišných dětí, který proběhl ve čtvrtek 12. 5. 2016
v Literární kavárně na balkoně pravého křídla
Průmyslového paláce. Michal Kovář zde představil
dětský časopis Kamarádi a další publikace vydávané
Spolkem Zaedno. Na závěr byla představena činnost
Domu národnostních menšin a jeho knihovny
ředitelem panem Jakubem Štědroněm.

Zažít město jinak

V roce 2016 jsme se této slavnosti zúčastnili
již podruhé. Vše probíhalo 17. září. Čtyři
spolupracovnice časopisu – každá z jiné země
– z Bulharska, Ruska, Slovenska a z Vietnamu
– předčítaly dětem básně a pohádky v různých
jazycích a vyprávěly o tradicích spojených s jejich
zeměmi.

S A PA

Začátkem října jsme vypravili do Libuše v Praze
4, kde se nachází malá pražská Hanoj, neboli
obchodní a kulturní centrum SAPA. Tam nás
přivítal pan Lubor Pham, zástupce vietnamské
menšiny v programové radě Domu národnostních
menšin a zástupci vietnamských spolků. Časopis
do SAPY vlastně již zasíláme – do tamější
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mateřské školky, ale protože tam existuje hned
několik vzdělávacích center pro doplňkové
vzdělávání, rádi rozšíříme okruh čtenářů i sem.

Konference k podpoře
vícejazyčnosti ve školách

Dalším místem, kde se náš časopis cíleně rozdával
a to ve velkém (100 kusů) byla prestižní 5.
mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti
ve školách. Zúčastnili se jí zejména pedagogové
a odborníci na vzdělávání a každý si odnesl také náš
časopis, zaměřený na vícejazyčné děti. Konference se
konala v budově Ministerstva školství ve dnech 6. a 7.
října 2016

Žáci s odlišným
mateřským jazykem

Dalším místem, kam jsme s časopisem zavítali
a odkud rychle ze stojanu zmizel (rozebralo se 110
kusů) byla Konference Žáci s odlišným mateřským
jazykem ve školách – příležitosti ke změně.
Konference se konala 20. října 2016 v prostorách
Clam-Gallasova paláce v Praze. Pořádali ji neziskové
organizace Meta a Člověk v tísni ve spolupráci
s Magistrátem hlavního města Prahy.

Festival dětských knih

Kamarádi a putovní výstava byly k vidění na víkendu
zasvěceném dětské literatuře v Českých Budějovicích.
O víkendu 7. – 8. 10. 2016 proběhl v Jihočeské
vědecké knihovně již sedmý ročník „Festivalu
dětských knih, časopisů a her“. Prostor zahrady Na
Sadech zaplnilo divadlo, hudba, tvoření, luštění,
sportování. Dvoudenního festivalu se zúčastnilo přes
1500 návštěvníků.

16. setkání
národnostních menšin

Spolek Zaedno se znovu zúčastnil tradiční již 16.
setkání národnostních menšin. Letošní téma – Děti
a mládež národnostních menšin – nám bylo ušito
přímo na míru. Tuto akci velkého formátu organizuje magistrát Hl. m Prahy, Úřad vlády ČR a Dům
národnostních menšin.
Letos jsme se zapojili do programu konference,
která proběhla 10. listopadu 2016 v Clam-Gallasově
paláci v Praze. Naše účast byla ve druhém bloku,
nazvaném Knižní, časopisecká a dramatická tvorba
pro děti a mládež národnostních menšin. Projekt
Kamarádi, zejména tištěný a digitální časopisu pro
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vícejazyčné děti Kamarádi a soutěž Vícejazyčnost
je bohatství, představil ve svém příspěvku Michal
Kovář, koordinátor a tvůrce interaktivní verze
časopisu.
Do doprovodného programu setkání jsme se zapojili ještě dalšími dvěma aktivitami – Výstavou ze
soutěže Vícejazyčnost je bohatství v budově Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí a 11.
listopadu Slavnostním předáním cen ze 4. ročníku
dětské soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém
jazyce Vícejazyčnost je bohatství v Clam-Gallasově
paláci.

Schola Pragensis

Díky spolupráci s oddělením národnostních
menšin a cizinců na Magistrátu hl. m. Prahy jsme
měli možnost propagovat náš časopis i na velkoformátové přehlídce a výstavě vzdělávání v Praze.
Rozdalo se zde kolem 200 časopisů. Navíc byly
na stánku Domu národnostních menšin umístěny plakáty a další propagační materiály projektu
Kamarádi.

a ještě něco
navíc...
aneb společně
také vzpomínáme
Setkání u „Bojčiných
kůzlátek“
18. 6. 2016
Dendrologická zahrada
Průhonice

Stejně jako každoročně touto dobou, tak i v roce
2016 jsme se sešli u Bojčiných kůzlátek, abychom
si připomněli památku naší milé kamarádky Bojky
Dobrevy. Je tomu již devět let, kdy její životní pouť
tragicky ukončila autonehoda, ve které byla Bojka,
coby chodec, zcela nevinně.
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.
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Finanční část
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12. 2016 – v tisících Kč
položka
rok 2015
rok 2016
I.
Spotřebované nákupy a nakupované služby
902
857
1.
Spotřeba materiálu
40
32
4.
Cestovné
97
53
5.
Náklady na reprezentaci
5
4
6.
Ostatní služby
760
768
III.
Osobní náklady celkem
351
351
9.
Mzdové náklady
351
351
IV.
Daně a poplatky celkem
1
1
14.
Daň silnicní
1
1
V.
Ostatní náklady celkem
3
3
24.
Jiné ostatní náklady
3
3
A
Náklady celkem
1275
1337
I.
1.
II.
3.
4.
III.
5.
B

Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Prijaté clenské príspevky
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Výnosy celkem

C.
D.

Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění
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935
935
139
134
5
180
180
1254

1040
1040
140
135
5
154
154
1334

–3
–3

–3
–3

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
Projekt**
Dotace
Kč
Zachování bulharského jazyka, kultury a lidových tradic MKČR
220 000
Kamarádi, časopis pro děti z národnostních menšin
MŠMT
500 000
a jejich rodiče v České republice
Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti
Úřad Vlády ČR
200 000
a mládež z národnostních menšin
Kamarádi, časopis pro děti z národnostních menšin
Magistrát hl. m. Prahy
70 000
(V. ročník)
Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2016, XIV. ročník Magistrát hl. m. Prahy
50 000
Dotace celkem
1 040 000
Music and Memory**
Evropská komise**
61 132

%*
67,49
49,86
19,94
7,35
68,52

* Podíl na celkovém rozpočtu projektu.
** Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad vlády České republiky a Magistrát hl. m. Prahy
jsme předkládali podobné projekty Kamarádi, které se lišily výčtem zahrnutých aktivit. Projekt Trifon Zarezan podávaný na Magistrát hl. m. Prahy byl zároveň součástí projektu Zachování bulharského
jazyka, kultury a lidových tradic. Rovněž aktivity projektů Music and Memory a Zachování bulharského
jazyka, kultury a lidových tradic se do značné míry překrývaly
*** 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. 2016
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: Sevdalina Kovářová Kostadinova
2) Účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka
podstatný nebo rozhodující vliv a výše podílu
na základním kapitálu těchto společností:
Nevyskytují se

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
3) Popis změn a dodatků provedených v účetním
nákladech, neboť dané skutečnosti nenastaly.
období v obchodním rejstříku:
Dne 7. 12. 2016 byla do funkce předsedkyně
Způsob odpisování:
spolku jmenována Sevdalina Kovářová
V účetním období se neodepisovalo.
Kostadinova
4) Informace o zaměstnancích (průměrný
přepočtený počet):
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 0
Osobní náklady činily: 441tis Kč
5) Informace o půjčkách a úvěrech a ostatních
plnění členům statutárních, řídících
a dozorčích orgánů
Nevyskytují se.
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
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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. 12.2016.
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.
7) 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

8) Důležité informace týkající se majetku
a závazků:
Závazky:
Celková výše 1 tis.
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......................................1 180 tis. Kč
– z toho dary.............................................. 135 tis. Kč
– z toho granty........................................ 1 040 tis. Kč
– z toho členské příspěvky............................5 tis. Kč

Zpracovala: Sevdalina Kovářová Kostadinova, předsedkyně spolku.
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www.zaedno.org
www.kamaradi.eu

