VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2017

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.

Dva základní tematické okruhy činnost spolku:
• 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:

• Česká televize – reportáž o Trifon Zarezanu
v pořadu Sousedé
• 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:
Aktivity Spolku Zaedno v roce 2017 proběhly za
finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy
a Úřadu vlády České republiky.

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
Dále má naše sdružení finanční i nefinanční
• Etnografická muzea v Sofii, Plovdivu, Praze,
podporou od soukromých firem Bario s.r.o.,
Českém Těšíně, atd.
On-tisk s.r.o., Magic Seven, s.r.o., Lezecké centrum • Univerzita Karlova
• menšinové spolky na uzemí ČR
tendON smíchOFF, Techmania Science Center,
nakladatelství Albatros, nakladatelství Morkes i od • krajané v zahraničí
fyzických osob.
• neziskové organizace s podobným zaměřením
• stovky knihoven a škol z celé ČR
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bulharské
folklorní
akce, kurzy
a semináře

rifon Zarezan – 		

svátek vína

Da živeje Trifon! Ať žije Trifon!
Pražský Trifon Zarezan je osobitou folklorní oslavou a neodmyslitelně
patří mezi největší balkánské slavnosti, konané pravidelně v Praze od roku
2003. Každý rok kolem půlky února se podle lidového kalendáře i v Praze
oslavuje bujarý svátek patrona všech bulharských vinařů Trifona Zarezana. Nejen pro Bulhary a Balkánce žijící v ČR, ale i pro mnoho mladých
Pražanů se tato osobitá oslava stala vyhledávanou alternativou komerčního а kýčovitého Valentýna. Během svátečního večera mohou hosté
ochutnat proslulé odrůdy bulharských vín a pochutiny balkánské kuchyně.
Vystupuje zde mnoha okrojovaných souborů z ČR i ze samotného Bulharska, které představuji živou bulharskou a balkánskou hudbu a tanec.
Koncertují různé hudební skupiny i sólisté. Zlatým hřebem večera bývá
výběr cara vína Trifona Zarezana pro daný rok. V rámci oslav probíhají
také doprovodné akce – výstavy, taneční workshopy a představení bulharské kuchyně.
Autorem a organizátorem akce je Spolek Zaedno. Duchovní matkou pražského Trifona byla Bojka Dobreva.
Večer byl 5krát natáčen Českou televizí pro pořady zaměřené na menšinovou tématiku, ale objevil se též reportážích do zpráv. Články jsou každoročně uveřejňované i v periodickém tisku.
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Trifon Zarezan –
folklorní svátek vína
X I V. r o č n í k
17. 2. 2017
KD Ládví
Přípravná fáze: 1. 1. 2017 – 16. 2. 2017
V této fázi probíhalo hledání nového sálu. Důvodem změny místa bylo to, že tradiční místo
této akce – Baráčnická rychta – je mimo provoz.
Následně probíhalo jednání s provozovateli sálu
a zamluvení termínu, jednání s účinkujícími
a propagace akce. 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. Nově jsme využili placenou reklamu na
Facebooku.
Vlastní akce: 17. 2. 2017
Letošní ročník proběhl v tradičním duchu. Den D
byla sobota 17. února 2017. Oslava proběhla
v Kulturním domě Ládví. Jako každý rok jsme
připravili rozmanitý program s více než 50 účinkujícími. Letos navštívilo svátek vína celkem cca
450 lidí (Zejména Bulhaři a Češi, ale i příslušníci
jiných menšin.). Přišlo 138 platících návštěvníků
a více než 250 neplatících (návštěvníci v krojích,
účinkující, členové a sympatizanti Zaedno, doprovod účinkujících a zástupci partnerských společností).
Pražský Trifon Zarezan je osobitou folklorní oslavou a neodmyslitelně patří mezi největší balkánské slavnosti, konané pravidelně v Praze od roku
2003. Na bujarém večeru mohli hosté ochutnat
proslulé odrůdy bulharských vín a jídla a pochutiny balkánské kuchyně.
Během akce, kterou podpořilo hlavní město
Praha, vystoupili tři krojované soubory z ČR
i z Vídně, jeden pěvecký kvintet a několik sólistů.
Představili živou bulharskou a srbskou hudbu
a tanec. Proběhl též krkatý kurz tanců a výběr
nejlepšího tanečníka z publika. Následoval koncert kapely Mr.Loco, která publikum rozproudila
balkánskými vypalovačkami. Zahráli bulharské,
makedonské a řecké písně v tradičním i populárVýroční zpráva 2017 | 7

ním podání. Frontman této kapely má balkánské
předky, ale většina jejích členů pochází z latinské
Ameriky. Tato kombinace, jak se ukázalo, je velice
povedená – publikum bylo z jejich vystoupení
nadšeno. Zlatým hřebem večera byl výběr cara
vína Trifona Zarezana 2017, který, jako každý rok,
skvěle a vtipně moderoval Todor Ralev. O titul se
ucházelo více než 20 zájemců, kteří museli ukázat
mužnou sílu, kladný vztah k vínu, veselí a ženám
a statečně bojovat a zaujmout dámskou porotu.
Koruna letos zůstala v Praze, vyhrál ji mladý
Čech, pan Jiří, zasnoubený s Bulharkou.
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Večer natáčela Česká televize pro pořad Sousedé.
V tomto pořadu ČT rovněž kulturní večer anoncovala. Reportáž z Trifona udělal i Český rozhlas
Plus.
Večer skvěle moderovali Tzveta Morawski Kambourova, Vladimír Kočí, Iliana Pavlova a Todor
Ralev. Na organizování akce se podílelo 18 dobrovolníků.
Z akce byl pořízen a sestřihán videozáznam, který
byl umístěn na naše webové stránky za účelem
propagace činnosti spolku, tanečního souboru, ale
rovněž dalších ročníků této společenské akce.

Vzhledem k tomu, že se akce konala dříve, než
jsme vůbec věděli, jestli dotace dostaneme a v jaké
výši, byl Trifon Zarezan 2017 nejprve financován
z vlastních zdrojů (z vlastních finančních prostředků členů Spolku Zaedno, vstupného a členských příspěvků). Po obdržení dotací byla aktivita
refinancována z dotace Magistrátu hl. m. Prahy
a finančních prostředků z EU z projektu Music
& Memory. Prostředky z vlastních zdrojů byly
uvolněny a použity k financování dalších aktivit
v rámci tohoto i dalších projektů Spolku Zaedno.
Ohlasy v médiích:
• Časopis Roden Glas – reportáž o Trifon
Zarezanu
• bulharské rádio Tatkovina – reportáž o Trifon
Zarezanu
• Český rozhlas Plus – reportáž o Trifon Zarezanu
v pořadu Mezi námi
• Česká televize – reportáž o Trifon Zarezanu
v pořadu Sousedé

Post-trifonovský
seminář v Domě
národnostních
menšin

K O N T R O L
A
vstupenka číslo 1

Problémy:
Díky faktu, že se akce konala na jiném místě, než
jsme původně plánovali, byly náklady na pronájem sálu vyšší, než jsme původně předpokládali.

TRIFON ZAREZAN

15. balkánský svátek vína

17. 2. 2017, 19 h, KD Ládví,
vstupenka
číslo: 1

Burešova 1661/2, Praha 8

cena 150 Kč

Vstupenku si ponechejte,
pro případnou kontrolu!

www.zaedno.org

Post-trifonovský seminář
Pro velký zájem jsme uspořádali Post-trifonovský
seminář řeckých tanců pro začátečníky a mírně
pokročilé. Akce proběhla 11. 3. 2017 v Domě
národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2.
Seminář vedla Milena Přikrylová, lektorka řeckých tanců. Vyučovali se tři řecké tance – sirtaki,
pontiako a tsamiko.
Financování aktivity
Projekt byl součástí mezinárodního projektu Music & Memory, jako jedna z jeho aktivit.
Výroční zpráva 2017 | 9

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 2017 se
kurzy konaly v prostorách Domu národnostních
menšin v Praze. Probíhaly 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 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. 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.
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Pravidelná setkání
s výukou bulharských
lidových tanců v Praze

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

je kurzy lidových tanců od roku 2003.
Taneční soubor Bulgari při spolku Zaedno organizu
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
e o folkloru a o udržování tradic.
Na kurzech se nejen tančí, ale i vyměňují informac

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

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.
Mezi nejvýznamnější akce, kde soubor vystoupil,
patří Trifon Zarezan (viz strana 7).
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).
Výjezdní semináře proběhnuly ve Zbraslavicích či
v Horním Maxově.
Jistým vrcholem letošních aktivit souboru bylo
vystoupení na Mezinárodním folklorním festivalu
„Strážnice“ pořádaným Národním ústavem lidové
kultury.
Financování aktivity:
Aktivity byly financovány z vlastních zdrojů členů
tanečního souboru Bulgari.
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Přehled nejdůležitějších
vystoupení a interních
seminářů souboru Bulgari
v roce 2017:
• 30.–31. 1. – Taneční seminář v Zbraslavicích
• 17. 2. – Trifon Zarezan v Praze
• 10.–11. 6. – Mezinárodní folklorní festival
Zlaten Pendar ve Vídni
• 10. 6. – Veřejný seminář na Muzejní noci
v DNM Praha • 26. 6. – Mezinárodní folklorní festival
„Strážnice“ – Domovina.
• 28. 10. – Seminář bulharských lidových tanců,
Brno (zúčastnili se pouze jednotlivci)
• 19.–20. 11. – Taneční seminář Horní Maxov.
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projekt
Kamarádi

tištěné a digitální
publikace, soutěž,
prezentace
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Brána do kouzelné Prahy
Výukový materiál –
regionální příloha
časopisu Kamarádi
Stručné shrnutí cílů projektu:
• Podpora integrace dětí nově přicházejících cizinců na území hl. m. Prahy
• Podpora vzdělávání v oblasti prevence rasové
a národnostní nesnášenlivosti, rasismu a intolerance na základních školách na území hl. m.
Prahy. Popularizace multikulturalismu a větší
tolerance k odlišnému mezi širokou veřejností.
• Zvyšování informovanosti a rozvoj poznání a porozumění mezi cizinci a majoritní společností.
• Zlepšení sociálního klimatu v pražských školách
Časový harmonogram:
červen – červenec: Příprava materiálu – sestavení
týmu spolupracovníků, příprava textové části materiálu, včetně konzultace s odborníky, přípravné
práce k obrázkové části.
srpen – říjen: Realizace tištěného a elektronického
materiálu – redakce a korektury textové části, tvorba ilustrací, tvorba layoutu tiskoviny, tvorba multimediálního obsahu, kódování her, úkolů a testů.
Propagace publikace na internetu. Tisk publikace
říjen – listopad: Distribuce tištěné publikace.
Umístění interaktivní verze na web, včetně zajištění
jeho technické funkčnosti na různých platformách
a spuštění podpůrné AdWords kampaně.
Popis:
Publikace Brána do kouzelné Prahy je rozdělena
do několika kapitol a obsahuje prezentaci kulturních a historických hodnot a tradic hl. m. Prahy,
představenou dostupným a zábavným způsobem
pro malé čtenáře. Je brán ohled na pravděpodobnou horší úroveň znalosti českého jazyka čtenářů,
a proto jsou složitější pojmy vysvětlovány ve výkladovém slovníčku). Publikace je pojatá jako zajímavá procházka po našem nádherném starobylém
městě, plná informací o jeho dějinách, památkách
a tajemstvích, přizpůsobených dětskému čtenáři.
V materiálu najdete i mnoho zajímavostí a tipů,
které přinášejí veselé postavičky. Publikace je
obohacena o pražské pověsti převyprávěné pro děti
přinášející cenná svědectví o pražském Geniu Loci,
které pomohou dětem cizinců proniknout hlouběji
do kultury a historie českého národa.
Zároveň s tištěnou publikací byly vytvořeny digi-
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tální verze určené k prohlížení na PC a na různých
čtečkách. Tyto verze jsou dostupné na internetových stránkách projektu Kamarádi (pod který
tento projekt spadá) a na e-shopech patřících pod
Palmknihy.cz. Speciálně k této publikaci jsme zde
vytvořili 2 vědomostní kvízy a naprogramovali hru
zaměřenou na tvorbu slov v 9 jazycích.
Technická specifikace:
• Formát 210 × 297 mm
• Barevnost: plnobarevná
• Počet stran 44 + obálka
• Vazba: V2
• Náklad: 1000 ks
• E-kniha: formáty MOBI (pro čtečky Kindle),
EPUB (pro ostatní čtečky) a PDF
Distribuce:
• Tištěná kniha: DNM – Praha, vybrané pražské
školy, po 1 výtisku vybrané knihovny po celé ČR
a příjemci časopisu Kamarádi, povinné výtisky.
Celkem 900 ks
• V roce 2018 budeme zbylé výtisky zasílat na případné objednávky a rozdávat na akcích Spolku
Zaedno.
• E-kniha je zdarma distribuovaná prostřednictvím portálu Palmknihy.cz do těchto prodejních

Pověst o založení Prahy
Kněžna Libuše

V

nejstarší české Kosmově kronice se vypráví o vojvodovi Krokovi a o jeho dcerách Libuši, Tetě a Kazi, z nichž každá měla nějaký zvláštní dar. Prahu
podle pověsti založila moudrá kněžna Libuše, která vládla po smrti otce
a stala se manželkou Přemysla Oráče, zakladatele českého panovnického rodu Přemyslovců. Měla věštecké schopnosti a předpovídala lidu budoucnost. Jednou tak předpověděla slávu velikému
městu. Ukázala prstem k východu slunce a pravila: „Tam,
kam by za den došel, je místo v lese, ze severu oddělené
roklí, z jižní strany vysokou horou, co klesá k veliké řece.
Tam potkáte člověka, který teše ze dřeva práh. Jmenujte
tedy to místo Prahou, jelikož stejně jako knížata a jiní
silní lidé sklánějí před prahem hlavu, aby nenarazili,
tak i hrad, který tam bude postaven, bude v celé zemi
první, a všechny ostatní hrady budou je mít v největší úctě jako hlavní trůn.“ Kníže Přemysl hned poslal
lidi, aby místo budoucí Prahy našli, a když se
vše shodovalo s Libušinou předpovědí, dal
tam zbudovat hrad, budoucí sídlo svého
královského rodu. Toto místo, označené
v pověsti, nyní známe jako Pražský hrad.
Nádherné a nejznámější zobrazení
věštění Libuše o vzniku Prahy uvidíme
na barevné mozaice na přední fasádě
Obecního domu na Náměstí Republiky.

Pražský hrad – klenot země
Je to jedno z nejzajímavějších míst v Praze, srdce našeho města a země, pořád žije a bije, přestože stojí na dlouhém
Hradčanském kopci už po celá staletí. Řeč je samozřejmě
o Pražském hradě – tradičním sídle českých panovníků –
knížat a králů. Od založení Československa v roce 1918 tu
také sídlí prezident republiky. První knížecí hrad tady byl
založen koncem 9. století knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Jak plynul čas a bouřlivá řeka českých dějin, hrad procházel proměnami – budoval se, bránil se proti nepřátelům,
hořel při velkých požárech, bořily a znovu se stavěly věže,
paláce, církevní budovy. Dřevěné domy byly nahrazovány
zděnými a hrad obrůstal uličkami a ulicemi. Na okraji hradu
a v podhradí (dnešní čtvrť Hradčany) se k sobě tulily domky
prostého lidu, řemeslníků, kupců a jiných obyvatel města.
Katedrála svatého
Víta a další stavby
na Pražském hradě
– pohled z východní
strany

Pražský
hrad

Vodník Paklt

Z

pod poklopu studny na krásném II. nádvoří Pražského hradu prý vylézá za tmy
jeden ze dvou pražských vodníků, který nežije ve vodě – Paklt. Ten střeží vodu na
hradě. Je vysoký něco málo přes půl metru, podivně se usmívá, a když jej někdo
chce oslovit, rychle zmizí v jedné z vlhkých zdí.

O zvonu Zikmund

V

Čechách největším a nejznámějším
je zvon Zikmund –už přes čtyři sta
let zdobí jižní věž svatovítské katedrály.
Odedávna zvoní jen o velkých svátcích,
slavnostních a výjimečných příležitostech. Své jméno dostal po křesťanském
světci Zikmundovi, jednom z patronů
země české. Zvon je nádherně a bohatě
zdoben a váží asi 14 tun. Říká se, že na
Hrad zvon táhlo 16 párů koní. A když už
konečně stál u katedrály, nikdo jej nedokázal dostat na věž. Stavitelé ani dělníci
si nevěděli rady, provazy jim praskaly
v rukou a zvon se ani nehnul. To marné
snažení viděla z okna nejstarší královská
dcera, sestavila zvedací stroj a přikázala
všem dívkám a ženám z okolí ostříhat
si vlasy a uvinout z nich lano. A tak se
konečně podařilo dostat Zikmund nahoru. Učenci pak chtěli stroj prozkoumat, princezna jej však nařídila rozebrat
a rozbít.
Zikmund je strážcem země – povídá se,
že když pukne jeho srdce, Čechy čeká
veliké neštěstí. Srdce zvonu bylo poškozeno několikrát, naposledy se předpověď
naplnila – v srpnu 2002 zemi postihla
ničivá povodeň. Avšak stejně jako v dávných dobách se země česká dokázala
obnovit, znovu rozkvetla a Zikmund
nad ní může bdít dál.

Svatováclavskou korunu
nechal zhotovit r. 1346
Karel IV. ke své korunovaci
českým králem. Je zlatá
a zdobená 96 drahokamy.
Plech, z něhož je koruna
vyrobena, je pouze 1 mm
silný! Tradičně od svého
vzniku koruna spočívala
přímo na zachované lebce svatého Václava a byla
symbolicky propůjčována králům ke
korunovaci a pak
uložena zpět.

Svatováclavská
koruna

Karel IV.

7

8

kanálů: Palmknihy, Palmknihy SK, Datart, Alza,
Alza SK, Prestigio, Vodafone, Magento, digiport,
iDnes, Knihy Dobrovský.
• E-kniha je volně ke stažení z www.zaedno.
org, kde je náhled tištěné verze na platformě
issuu.com.
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Karlův most –
most přes staletí
Když povodeň roku 1342 zničila první kamenný most
přes Vltavu, zvaný Juditin, postavený ještě ve 12. století
králem Vladislavem I., nastaly pro Prahu krušné časy. Zmizelo rychlé spojení mezi královskou částí města – Hradčanami s Pražským hradem, a částí obchodní, kde leželo
největší tržiště a kde byla nejmocnější tehdy městská vláda
– Starým Městem. Pražané ale měli
velké štěstí – r. 1347 na český trůn
Karlův most
a Staroměstská
usedl jeden z nejvýznamnějmostecká věž
ších panovníků své doby král
Karel IV. Právě on rozhodl
o výstavbě mostu nového,
ještě lepšího a pevnějšího,
aby odolal přívalům povodní, které město
často ničily.

Víte, proč se ve výzdobě Staroměstské mostecké
věže tak často opakuje pták
ledňáček? Prý to byl znak
krále Václava IV. a váže se
k němu pověst o vysvobození panovníka, vězněného
vzbouřenými šlechtici, krásnou lazebnicí Zuzanou. Ledňáček byl totiž odpradávna
znakem lazebníků. Věřilo se,
že ledňáček dokáže ochránit
stavbu před bleskem a utišit
bouři. Ledňáčků je na věži
pět – ale objeví je prý
jen poctivý člověk.

Projděte se po mostě a pozorně si vše kolem prohlédněte. Vystoupejte na ochoz
Staroměstské mostecké věže.
Až si věž budete prohlížet
zvenčí a vevnitř, všimněte
si, jaké symboly jsou na ní
zobrazeny. Zkuste rozluštit,
jaký v té době měly význam.
Jděte na to spolu s učiteli a určitě se vám některé z nich povede vysvětlit.
Občas se vám k tomu bude
hodit i příručka ze středověké astrologie…
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Časopis Kamarádi – 6.
ročník tištěného časopisu

Propagace:
• Na E-knihu máme aktivní PPC kampaň na Google – AdWords
• Pro publikaci jsme vytvořili záznam na serveru
www.databazaknih.cz
Financování aktivity:
Kniha byla financována z dotace MHMP a z vlastních zdrojů. Rovněž jsme počítali s dotací z MŠMT,
kterou jsme neobdrželi.
Změny a problémy během realizace:
Díky neobdržení dotace z MŠMT a tomu, že dotace
z MHMP byla v nižší výši, než požadované, vyšla
publikace v nižším nákladu a rozsahu, než bylo
původně zamýšleno. Z tohoto důvodu nebyla realizována ani audio podoba knihy.
Další informace k realizaci projektu:
V rámci širšího projektu navíc proběhnuly aktivity:
časopis Kamarádi – časopis pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu pro zejména děti na prvním stupni základní školy, dětem z národnostních
menšin, cizinců, ze smíšených manželství (finančně
podpořena MHPM); Kamarádi digitálně – digitální
verze časopisu obohacená o multimédia a interaktivitu; Vícejazyčnost je bohatství – 5. ročník celostátní dětské kreativní soutěže na podporu čtení
a psaní v menšinových jazycích a putovní výstavy
dětských prací (finančně podpořena MHPM);

Stručné shrnutí cíle projektu:
Hlavní cíl projektu je napomoci plnit usnesení Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.
Předat dětem a mládeži znalosti o své národní kultuře a tradicích, podpořit výuku menšinových jazyků
a tím pádem zachovat rozmanitost národnostních
kultur a jazyků v ČR.
Pedagogům, knihovníkům, pracovníkům volnočasových klubů, rodičům, ale i celé české společnosti
poskytnout průvodce a pomocníka při multikulturní
výchově a vzdělávání dětí. Tímto přispět k udržování
lidských práv a práva na inkluzivní vzdělávání pro
všechny dětí.
Časový harmonogram:
S přípravou časopisu jsme začali hned, jak jsme se
dostali příslib poskytnutí dotace (od Úřadu vlády
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Velikonoce u sousedů
Locsolkodás és tojásfestés

H

úsvéthétfő a magyarok lakta terülteken a locsolkodás napja. A szokás eredete a régi
időkbe nyúlik vissza, alapja pedig a a víz megtisztító és megújító erejében gyökerezik, modern formában pedig a mai napig megmaradt. Vidéken több helyen még napjainkban is kútvízzel locsolják a lányokat, a városokban azonban különféle kölnivizekkel
helyettesítették ezt. A locsolkodás hagyományának egyesek Bibliai eredetet is tulajdonítanak, mivel a feltámadást hírül vivő asszonyokat vízzel lelocsolva próbálták a katonák
lecsendesíteni.
A locsolás után a fiúk a régi időkben tojást, szalonnát vagy festett tojást kaptak cserébe.
Napjainkban a lányok és az asszonyok a férfiakat a locsolás napján vendégül látják, különféle ételekkel, kaláccsal és italokkal kínálják. A locsolkodást hagyományosan különböző
versikék és mondókák kísérik, amelyek igen változatosak. Sok esetben a tojás mellé aprópénz is jár a locsolkodónak.
A locsolkodás és a tojásfestés hagyománya azonban a városokban kezd kissé megfakulni,
ezt a napot sok család inkább kirándulással vagy a rokonok meglátogatásával tölti.

Polévání a malování vajíček

Maďarsko

v lednu 2017) – 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 – říjen.
Popis:
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“.
Dětí mohly s pomocí rodičů či pedagogů plnit úkoly
a dopisovat odpovědi ve vlastním jazyce. Takto se
každý z nich stal svým způsobem „spoluautorem“
svého vlastního čísla a aktivně k němu přistupoval.
Dále časopis přinášel informace o kultuře, lidových
zvycích, historii a současnosti národnostních menšin
v ČR. K atraktivnosti časopisu pro děti přispěly také
kvízy, soutěže, originální společenské hry a návody
na výrobu předmětů souvisejících s tématy, které
jsme sami vyzkoušeli a vytvořili k nim videonávody
(viz aktivita Kamarádi digitálně). 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 přibližuje lidové zvyky, slovesný folklor,
muziku či národní kuchyně různých národnostních
menšin v ČR.
Hlavními tématy 1. čísla bylo 300. výročí narození
Marie Terezie a velikonoční tradice v sousedních
zemích. 2. číslo bylo věnováno ročním obdobím
a kalendáři. 3. číslo bylo pohádkové – V časopisech
jsme otiskli texty v těchto jazycích: slovenština, maďarština, těšínské nářečí, vietnamština, bulharština,
ukrajinština, němčina, polština, srbština, ruština,
běloruština, chorvatština, řečtina, romština.
V prvním čísle jsme vyhlásili a následně uspořádali
dětskou překladatelskou soutěž. Jednalo se o překlad
do češtiny z polštiny nebo těšínského nářečí, jako
její regionální varianty. Soutěž byla určena žákům

celý svůj majetek. Sedlák ale nemohl vydržet zvědavostí, tak si
stoupl, sehnul se a koukl mezi své nohy dozadu. Na voze bylo plno
žab, ryb, raků a nejrůznějších potvůrek, až sedlákovi z toho stály
vlasy na hlavě. Pak si zase sedl a čekal. Když už byl vodník se vším
hotov, přikázal jet sedlákovi středem říčky
Tyrky až do Olzy k Těšínu. Vše vyložil
a řekl: Viděl jsi vše, co jsem stěhoval,
ale protože jsi mě přechytračil, nic ti
neudělám. Nesmíš to ale nikomu
říct, co jsi viděl. Jinak se ti pomstím! To si pamatuj!
Sedlák kývl hlavou, práskl
do koní a hijé! domů. Žena
se ho hned vyptávala, co
převážel vodníkovi, ale sedlák
nechtěl

V

elikonoční pondělí je v Maďarsku dnem polévání. Tento zvyk pramení
ze starých časů a je založen na obnovující síle vody. Na venkově ještě
dnes polévají děvčata vodou ze studny, ve městech je voda nahrazována
parfémy. Někteří historici připisují tradici polévání biblický význam, jelikož
ženy, které přicházely se zprávou o vzkříšení Ježíše, byly vojáky utišeny politím vodou.
Chalpci a muži kdysi dostávali od děvčat za polití slaninu, vajíčka či malovaná vajíčka.
Dnes jsou muži pohoštěni, ženy jim nabízí jídlo, koláče a pití. Polévání je doprovázeno
různými koledami a v mnoha případech jsou koledníci obdarovávani penězi.
V dnešní době se ve městech tradice polévání často vytrácí a lidé
jezdí na výlety či rodinné návštěvy.

1 Pověz, pokud víš, jak se slaví Velikonoce
jinde v Evropě (např. v zemi, kde máš příbuzné).
2 Pokud to zvládneš, napiš to v svém druhém jazyce.

Láttam és találtam egy szép virágszálra,
Engedelmet kérek meglocsolására.

Ministr
školství
nařizuje:

nic vyzradit. Byla však tak urputná, že z něj nakonec vše vytáhla.
Po nějaké době jel sedlák přes Olzu s koňmi. Bylo tam dost hluboko a jeden z nich se začal topit. Snažil se dostat ven, mrskal sebou,
ale bohužel nic naplat, šel pod vodu. Na břehu seděl vodník a řekl:
Kdybys držel hubu a neřekl
nikomu, jak jsem ti tehdy
řekl, o tom stěhování, tak
bych ti koně zachránil. Ale
že neumíš držet jazyk
za zuby, musíš se
smířit s osudem.
A vodník skočil
do vody.

přidat hodiny češtiny řekni krátkou básničku
nebo přísloví.

vyjímatelná hra
pro 2 a více hráčů

Stejně jako Marie Terezie,
tak i tato hra zavádí do
školství spousty změn (reforem). Ale ty jsou trochu pomatené. některé by se dětem
asi líbily, ale jiné zase ne.

Šel jsem lesem,
modrou fialku uviděl jsem.
Chtěla zvadnout.
Můžu ji polít?

Připravila a přeložila: Marta Graclová

Kerek erdőn jártam
Kék ibolyát láttam.
El akart hervadni.
Meg szabad-e locsolni?

Připravili: Michal Kovář, Sevda Kovářová

Viděl jsem a našel jsem krásnou květinu,
Můžu ji polít.

21
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Příprava hry:
Vyjmi z časopisu hrací plán a vystříhej hrací
kartičky. Ještě potřebuješ kostku a figurky.
Pravidla hry:
Cílem hry je projít školním rokem zdárně
až do letních prázdnin. Komu se to podaří
rychleji, ten vyhrává. Na začátku se promíchají kartičky REFORMA a položí se na hromádku rubem nahoru. Hází se hrací kostkou
a postupuje se podobně jako v Člověče nezlob
se. Na některých políčkách ale čekají nástrahy nebo i odměny v podobě reforem (změn)
školy, které na žáky nachystali pan ministr
školství a paní ředitelka školy. Hráč, který
stoupne na políčko R, otočí horní kartičku
a přečte si, co má dělat. Pak kartičku umístí
na spodek balíčku. Pokud se hráč svým tahem dostane na políčko, kde již stojí soupeřova figurka, tak ji vyhodí – ale ne úplně na
začátek, ale jen na políčko, ze kterého vyšla
jeho figurka (vlastně si pouze vymění místa).
Pokud se tímto soupeřova figurka dostane na
zvýrazněné políčko R, tak se nic neděje.



ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

přida
- sp
jsi

Ministr
školství
nařizuje:

přidat hodiny tělocviku udělej 10 dřepů nebo
nějaký jiný cvik.

přidat
zkus poz
v cizím j

Ministr
školství
nařizuje:

zařídit zdarma
školní autobusy postup o 5 políček dopředu.

v
„Sl
můžeš

Ministr
školství
nařizuje:

chodit do školy jen 4 dny v týdnu
- hoď si 2* kostkou a vyber si
z hodů, o kolik ještě postoupíš.

chodit
d

Ministr
školství
nařizuje:

prodloužit prázdniny postup na nejbližší políčko
prázdnin nebo do cíle.

zkr
vrať s
prázdn

Zhodnocení dosažení cílů:
Projekt splnil plánovaný záměr jak podle našeho mínění, tak i podle mínění odborníků a objednavatelů.
Projekt naplnil princip rovného přístupu ke kulturním službám (dostupnost pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné skupiny, pro menšiny, pro majoritní
společnost ad.). S časopisem se velice často pracuje ve

Ředitelka
školy
vyhlašuje:

přidat domácí úkoly vrať se o 3 políčka dozadu.

Ministr
školství
nařizuje:

Ředitelka
školy
vyhlašuje:

Ředitelka
školy
zavádí

t do školy i v sobotu dvě kola nehraješ.

zkrátit přestávky jedno kolo nehraješ.

8+

Odpovídej na otázky, pokud možno ve svém
druhém jazyce:

odpolední doučování každý den
- vrať se na políčko,
ze kterého jsi právě vyšel.

1 Co pořídil stařec za peníze vydělané prodejem krávy?
Ministr
školství
nařizuje:

rátit prázdniny se na nejbližší políčko
nin nebo na začátek hry.

Ředitelka
školy
zavádí

vyučování pouze venku - jsi-li
na zimě (prosinec až únor),
1* nehraješ. Jinak hraješ 2*.

2 Jak stařec přechytračil vznešeného pána?

Ředitelka
školy
zavádí

nošení školních uniforem - jsi-li
na zimě (prosinec až únor),
hraješ 2*. Jinak 1* nehraješ.

3 Co chtěly udělat ženy, když zamávaly na muže s válečkem?

Ženský kroj

Ženy nosily bílou halenku s bohatými výšivkami. Navrch sukně se
oblékala zástěra. Přes halenku se
oblékala vesta s výšivkou. Na hlavě
děvčata nosila ve svátek květinové
věnce zdobené stužkami, vdané
ženy pak čepce, někdy přes ně ještě
šátky. Na krku měly barevné korále
a náhrdelníky s plíšky a perličkami.

10. výročí DNM v Praze
Líbí se vám lidové kroje? Pokud ano, oslavte 10. výročí
vzniku Domu národnostních menšin v Praze a dostanete
pexeso s výobrazením krojů všech národnostních menšin žijících v ČR. Je k dostání v DNM ve Vocelově ulici
č. 3, Praha 2, kde mají pražské organizace národnostních
menšin zázemí pro své aktivity již od roku 2007.

Táhnou v hejnech tihle ptáci,
Nikdy se už zpět nevrátí.
V každém hejnu sedm letí.
Kdo jsou ptáčci? Všichni vědí!

Přeložila: Olena Kuriščáková

Ředitelka
školy
vyhlašuje:

zrušit domácí úkoly postup o 3 políčka dopředu.

24

Двенадцать братьев
Друг за другом бродят,
Но друг друга не обгоняют.
Dvanáct bratří,
jeden za druhým chodí
a žádný nepředbíhá.

střednÍ

1 Napiš ve svém druhém jazyce hádanku či
básničku o dnech v týdnu, měsících, atd.

10+

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec

Птицы эти вереницей летят,
И не воротятся больше назад.
В каждой стае птичек – семь,
Вам они известны всем!

Jednoduše. Použijte starou pomůcku – odpočítání měsíců dle kloubů na rukou.
Dejte si ruce vedle sebe sevřete pěstičky a palce schovejte. Pak odpočítávaje postupně klouby a jamky mezi klouby. Začněte
malíčkovým kloubem – ten bude leden.
Na který měsíc padne kloub, ten má
31
31 dní (kloub je vyšší, příslušný
31 30
31
měsíc má tedy více dní). Které31 30
30 31
mu měsíci padne jamka, ten
30
31 28
31
má dní 30 (kromě února,
který má dní 28 či 29). Na
klouby u ukazováčků připadají červenec a srpen, oba
měsíce mají 31 dní.

Ежегодно приходят
К нам в гости:
Один седой,
Другой молодой,
Третий скачет,
А четвёртый плачет.
Každý rok přicházejí
nás navštívit:
Jeden šedý,
další mladý,
třetí z radosti skáče,
a čtvrtý pláče.

Тридцать дней всегда в сентябре,
В апреле, июне и ноябре.
На день больше в месяцах прочих,
Только февраль подравняться не хочет.
В нём всего двадцать восемь дней,
Но в год високосный он на день длинней.
Třicet dnů má vždy duben,
červen, září a listopad.
O jeden den víc v měsících je ostatních.
Srovnávat se nechce jenom únoru.
ten má pouze dvacet osm dnů.
ale v roce přestupném je delší o den.

(roční období)

Ministr
školství
nařizuje:

vyhlásit program
ladkosti do škol“š si vzít něco na zub.

Základem je bílá košile z plátna, zdobená na prsou výšivkou, a širší kalhoty.
Na rozdíl od Ruska a Běloruska
muži na Ukrajině nosili košili zastrčenou do kalhot. Přes
kalhoty si vázali barevný pás.
V létě nosili slaměný klobouk, v zimě pak čepici z beránčí kožešiny.

(dny v týdnu)

propustit uklízečku a nařídit
žákům uklízet třídy - podívej se
po místnosti a něco ukliď.

V zahradě stojí královský strom. Na jedné straně květy rozkvétají, na druhé listy opadávají, na třetí plody dozrávají, na čtvrté se
větve prořezávají. Co to je za strom?

Mužský kroj

rusko

Jak si zapamatovat
kolik dní má každý měsíc?

(времена года)

posunout začátek výuky
na 10 hodin hraješ ještě jednou.

kamaradi.eu

В саду царском стоит дерево. На одном боку цветы расцветают, на другом листы опадают, на третьем плоды созревают,
на четвертом сучья подрезают. Что это за дерево?

Ukrajinský kroj spojujeme s věncem a širokými kozáckými kalhotami
zastrčenými do měkkých kožených bot. Na Ukrajině ale existuje mnoho různých typů regionálních krojů, které
se někdy hodně liší.

(měsíce)

t hodiny cizího jazyka zdravit a představit se
jazyku, či řekni cizí slovo.

Ředitelka
školy
vyhlašuje:

Roční období

Ukrajinský kroj

(дни недели)

Ředitelka
školy
vyhlašuje:

– Kdepak, vašnosti, nemohu! Ta hůl je kouzelná.
– Jakápak kouzelná? Co umí?
– Tak prosím. – Stařík hodil hůl do křoví, kde schoval klobásu.
– Jděte se podívat, pane, co tam najdete.
Pán se podíval… A hle – tři kolečka klobásy!
Povídá sedlákovi:
– Jestlipak to také svedu, půjč mi ji!
Stařík dal pánovi hůl do ruky a povídá:
– Hoďte ji, vašnosti, třeba tamhle do toho keře a pak se znovu
podívejte.
Pán hodil a už se běží s paní podívat: pod keřem leží pecen chleba.
– Dobrá hůl. Dobrá… – mumlá si pan. – Koupím si ji.
– Ne, pane. Ta není na prodej!
– Dám ti, kolik si řekneš!
– No, že jste to vy, vašnosti, budiž… – povídá stařík a pod fousy
se usmívá. Řekl si o pěknou částku a vrátil se veselý domů usmířit se se ženou.
Druhý den ráno šel pán hůl vyzkoušet do své zahrady. Házel s ní asi
stokrát pod akáty a pod šípky… Marně. Vrací se domů se svěšenou
hlavou a na prahu už stojí jeho paní s válečkem… 

(месяцы)

Ministr
školství
nařizuje:

Ukrajinská pohádka

Ředitelka
školy
vyhlašuje:

opakovací zkoušky pro rodiče 1 kolo nehraješ a vyzkoušej rodiče
např. z vyjmenovaných slov!

(rok)

Ředitelka
školy
vyhlašuje:

uspořádat školní výlet postup ještě jednou o hozený
počet políček.

(год)

Ministr
školství
nařizuje:

at hodiny matematiky
počítej, na kolikátém
políčku od startu.

Přínos projektu pro realizátora:
• Navázali jsme nová partnerství se zajímavými organizacemi a společnostmi (Komunitní
centrum Prádelna, město Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, ZŠ Floriana Bayera, Kopřivnice).
• Zefektivnili jsme redakční práce a činnosti související s vedením projektů.

srpen

Specifikace publikace:
• Název: Kamarádi, časopis pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu
• Formát: A4 naležato, 28 stran (3. číslo 32 stran)
• Náklady na jedno vydání: 132 000 Kč (započítány náklady na redakční práce, tisk a distribuci)
• Náklad: 1800 ks / vydání
• Počet vydaných čísel: 3
• Způsob distribuce: poštou do škol, knihoven
a organizací pracujících s dětmi z cílové skupiny
• Počet předplatitelů: 463 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 2017
jsme přijali 23 nových objednávek tištěného
časopisu.
• Počet zdarma distribuovaných výtisků celkem:
5300 ks (z toho 4200 ks primární distribuce poštou, 900 ks rozdáváno na prezentačních akcích
časopisu, 100 ks povinné výtisky) Zbývajících
100 ks ponecháno na prezentační účely na začátek roku 2018 a do archivu spolku.
• Remitenda: za číslo – 0 / za rok – 0

třídách na 1. stupni základních škol, kde jsou přítomné děti z různých společenských vrstev i různých
národností. Část nákladu se distribuuje do veřejných
knihoven, kde je časopis k dispozici rovněž všem.
Přínos projektu pro cílovou skupinu:
• Časopis je určen dětem z jazykově smíšených
manželství a z národnostních menšin a jejich
rodičům a pedagogům. U těchto dětí podporuje
výuku druhého jazyka (ne češtiny), zpřístupňuje, popularizuje a zachovává pestrou škálu
národnostních kulturních tradic a jazyků v ČR.
Časopis se stal atraktivním a zábavným kamarádem v tištěné podobě, který dětem nabízí
možnost poznat sami sebe a svoje kořeny.
• Časopis se dostává do rukou i dětem z majoritní
společnosti. Tyto děti se jeho prostřednictvím
seznámí s odlišnými kulturami a jazyky, které se
běžně na školách nevyučují. Seznámí se s tradicemi a zvyky svých menšinových spolužáků
a kamarádů, což vede k jejich lepšímu pochopení a následně ke snazšímu začlenění těchto
spolužáků do kolektivu ke zvýšení jejich sebevědomí.
• Pro rodiče a pedagogy časopis je průvodce
a pomocník při výchově vícejazyčných a socio-kulturně odlišných dětí.
• Máme ohlasy také od organizací, které se zabývají začleňováním cizinců do naší společnosti
(integrační centra), kde časopis používají de
facto naopak – při výuce češtiny.

září
říjen
listopad
prosinec

základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií.
Výsledky byly vyhlášeny ve druhém čísle a nejlepší
práce jsme publikovali ve třetím čísle.
Během roku jsme obdrželi 23 nových objednávek na
zasílání časopisu od škol a organizací.

10
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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
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Udržitelnost projektu:
ín
ts o češ
sk
d
• Tradice a unikátnost časopisu.
Projekt v roce 2017 probíhal již 6. rokem a nyní
již máme, přislíbené některé dotace na rok 2018.
Fakt, že je o časopis zájem, že se rozesílá se již
pouze na objednávky a unikátní obsah a kvalita
1. místo
časopisu samotného jsou dobrými argumenty
Adela Szpernolová
ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Dolní Lutyně
pro poskytnutí dotací i v příštích letech
• Zařazení tištěných materiálů do knihoven.
Doba využitelnosti dlouhá (závisí na jednotlivých knihovnách). Všechny tištěné časopisy
opatřujeme ISSN kódem, který usnadňuje

kladatelská s
přey z polštiny nebo outěž
á
těš
k tin
2

Ocenění za prozaický text

Ocenění za prozaický text

1. místo

Adela Szpernolová

ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Dolní Lutyně

V rámci projektu Kamarádi pořádá Spolek Zaedno
www.kamaradi.eu
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Hodnocení projektu dle hodnoticích kritérií:
• Počet distribuovaných výtisků tištěného časopisu:
V roce 2017 jsme časopis vydávali v nákladu
1800 ks. Časopis je distribuován a využíván
v celém počtu výtisků.
• Počet objednatelů tištěného časopisu:
časopise je zájem, šíříme ho výhradně na objednávku. Počet objednatelů se během roku 2017
zvýšil o 23 – na 463 (školy, knihovny či další
organizace). Jednotlivcům z finančních důvodů
časopis nezasíláme.
• Zařazení tištěné publikace do knihoven v ČR:
Tištěný časopis pravidelně zasíláme nejen do
knihoven, které vyžadují povinné výtisky, ale
i do dalších cca 130 knihoven, které si publikaci
písemně objednaly.
• Čtenářská odezva:
Dostáváme spontánní reakce – převážně e-maily
do redakce či osobní komentáře. Drtivá většina
jich je pozitivní, některé reakce pro nás byly
velmi prospěšné.
• Kvalita časopisu (obsahová i estetická):
Oceňována byla zejména úroveň ilustrací, tematická odlišnost od komerčních dětských časopisů a přínos pro podporu multikulturní výchovu
na školách.
• Zájem o projekt ze strany pedagogů a lidí pracujících s dětmi:
V letošním roce jsme se zúčastnili společného
projektu na ZŠ Floriana Bayera, na který nás
osobně pozvala ředitelka této školy Vlasta Geryková. Tato škola je dlouholetým odběratelem
časopisu a její děti se pravidelně účastní soutěže.
• Poptávky na spolupráci ze strany školy, NNO
či dalších organizací: V roce 2017 jsme začali
spolupracovat s Komunitním centrem Prádelna,
městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a ZŠ Floriana Bayera, Kopřivnice.

V rámci projektu Kamarádi pořádá Spolek Zaedno
www.kamaradi.eu
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katalogizaci a dohledatelnost a zajišťujeme jejich
zařazení do školních, obecních, městských, národních a specializovaných knihoven. Zasíláme
do cca 130 knihoven.
• Otevřenost a bezplatnost on-line materiálů.
Dlouhodobá využitelnost. On-line časopisy
a výukové materiály jsou vyhledávané a věříme,
že zájem o ně bude stoupat. Proto nabízíme zcela bezplatně i on-line verzi časopisu Kamarádi
obohacenou multimédii a interaktivitou. Coby
nezisková organizace využíváme i možností on-line propagace zdarma, např. Google AdGrants
(bezplatná verze AdWords pro NNO). Tímto
podporujeme návštěvnost stránek s časopisem
a podpoříme udržitelnost.
• Udržovaní projektových www stránek.
Dlouhodobá využitelnost. Aby se www stránka
udržovala v provozu, musí se každoročně platit
nevysoký poplatek za hosting a doménu (jsme
schopni financovat položku i z vlastních zdrojů).
• Nadčasové cíle a témata projektu.
Projekt má nadčasová témata a cíle, které zajistí
aktuálnost výstupů i po jeho ukončení.
Změny a problémy během realizace:
Sevdalina Kovářová byla první dva měsíce zaměstnána na projektu na 2/3 úvazek – s tímto úvazkem jsme

počítali na celý rok. Bohužel jsme na projekt nezískali hlavní dotaci z MŠMT, proto byla tato zaměstnankyně od března na DPP a DPČ. Díky sníženým
finančním prostředkům jsme realizovali pouze 3 čísla
časopisu namísto plánovaných 5.
Díky neobdržení dotace z MŠMT (neoprávněně
z formálních důvodů) jsme museli změnit celý
harmonogram projektu, změnit způsob zaměstnání
hlavního pracovníka projektu a přepočítat celé financování projektu. MŠMT nám ještě nabídla možnost
podání dodatečné žádosti v mimořádném termínu.
Této možnosti jsme využili – další několikaměsíční
nejistota ohledně financování. Od MŠMT jsme neobdrželi ani k jedné žádosti žádné písemné rozhodnutí
či stanovisko. Na postup ministerstva jsme podali
stížnost u Veřejného ochránce práv.
Další informace k realizaci projektu:
Jedná se o celoroční projekt určený dětem na základních školách. Z tohoto důvodu musely přípravné
práce začít co nejdříve, abychom stihnuli distribuci
prvních tří čísel do poloviny června – před začátkem
prázdnin (ještě jsme v té době nevěděli o neposkytnutí dotace z MŠMT). Vzhledem k tomu, že jsme
první dotační peníze obdrželi až 2. 5. 2017, musel být
v prvních 4 měsících časopis financován z bezúročného překlenovacího úvěru od členů spolku.
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Kamarádi digitálně
interaktivní
verze časopisu
a www.kamaradi.eu
Časopis i nadále publikujeme současně s vydáním
tištěné verze v „digitální trafice“ Alza Media. (V roce
2017 byla tato verze dostupná rovněž na serveru
www.frag.cz, jehož provoz byl bohužel ukončen.)
Tato verze je obohacena o multimédia (video i audio)
a interaktivitu – odkazy na webové stránky k daným
tématům. Multimédia 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.
Webové stránky časopisu pravidelně aktualizujeme

– publikujeme zde aktuální informace o projektu
a aktivitách s ním spojených. U článků je možnost
komentování a sdílení jednotlivých článků na Facebooku.
V prvním čísle časopisu jsme vyhlásili on-line soutěž
ve tvoření slov, která probíhala na našich stránkách.
Výsledky byly vyhlášeny ve druhém čísle. Soutěž
neměla věkové ani žádné jiné omezení (případná
kontrola není organizačně jednoduchá) – jejím cílem
bylo propagovat webové stránky, časopis i projekt
samotný.
Naprogramovali jsme webovou aplikaci – vyhledávač
přesmyček (anagramů) v 9 jazycích. Tato aplikace
značně zvednula návštěvnost stránek a tím i příležitost seznámit širokou veřejnost s naším projektem.
Sledujeme a hodnotíme návštěvnost stránek a údaje
mj. o tom, odkud tam návštěvníci přichází, co a jak
dlouho si čtou, zda se vracejí atd.

Soutěž Vícejazyčnost je
bohatství – 5. ročník

Stručné shrnutí cílů projektu:
• Podpořit udržování, rozvíjení a zachování
rozmanitých menšinových jazyků a národních
kultur a rozvoj národnostní identity.
• Poskytnout další nastroj pro multikulturní
výchovu a interkulturní dialog. Tímto přispět
k dodržování lidských práv, k potírání rasové
a národnostní nesnášenlivosti a rasismu.
• Popularizovat a propagovat vícejazyčnost. Naplňování obecného cíle Rady Evropy směřujícího
k tomu, aby každý občan Evropy byl schopen
komunikovat na přiměřené úrovni alespoň ve
dvou dalších jazycích kromě mateřského.
• Přispívat k rozvoji vzájemných vztahů mezi
národnostními menšinami, cizinci a majoritní
společností.
Časový harmonogram:
• Květen: Příprava realizace projektu na rok 2017.
Oslovování partnerů formou e-mailingu a další
propagace.
• Červen: Vyhlášení soutěže (umístění výzvy v 2.
čísle časopisu Kamarádi, na webu projektu a na
webech partnerů). Oslovování škol, organizací
a dalších potenciálních účastníků.
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• Září: Publikovaní druhé výzvy vyhlášení soutěže. Propagace formou e-mailingu na všechny
školy ČR, tištěných plakátů a letáků a na internetu. Vytvoření AdWords reklamní kampaně ve
vyhledávači Google.
• Říjen: Příjem soutěžních prací. Vyhodnocení
soutěže a zveřejnění výsledků soutěže. Zpracovaní dat. Zpracovaní soutěžních obrázků do
digitální podoby.
• Listopad: Tvorba putovní výstavy 2017. Slavnostní předání cen.
• Prosinec: Realizace školních výletů. Hodnocení
projektu.
• Příležitostně, po celý rok: Propagace projektu.
Umístění putovních výstav nejlepších dětských
prací z předchozích ročníků soutěže. Aktivity
menšího rozsahu s cílem informovat či zvětšit
povědomí o projektu (vernisáž výstavy, prezentace, atd.).
Popis:
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, vytváření kreseb, ilustrací, komiksů nebo dokonce vlastní
knížky na námět literárního díla. Hlavním tématem
letošního ročníku bylo naše hlavní město Praha;
téma bylo možné rozšířit na další hlavní města států,
odkud děti pocházejí, či jaký jazyk používají. 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 vylepšená možnost on-line
nahrání prací přímo na Google Disk.
5. ročníku se zúčastnilo kolem 550 dětí ze 40 škol
a dalších institucí z celé ČR.
Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen, kterého
se zúčastnilo na 150 dětí a jejich pedagogů či rodičů,
proběhlo 16. 11. 2017 v Domě národnostních menšin
v Praze. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení, byly zde k vidění originály vybraných prací a rovněž proběhl krátký kulturní program – vítězům přišel
zazpívat dětský sbor Coro Piccolo plný muzikálových
talentů. Diplomy a věcnými cenami jsme ocenili celkem 20 jednotlivců a 19 školních kolektivů a rozdali

Celostátní dětská soutěž

Vícejazyčnost
je bohatství!
2017
1.

místo

Kategorie „Jednotlivci od 4 do 8 let“

1. místo

Laura Šejnová,

8 let
ZŠ a MŠ Chrášťany
V rámci projektu Kamarádi pořádá Spolek Zaedno
www.kamaradi.eu
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jsme 6 výletů. Kategorie byly Jednotlivci od 4 do 8 let,
Jednotlivci od 9 do 12 let, Jednotlivci od 13 do 16 let,
Kolektivní práce – školka až 3. třída, Kolektivní práce
– 4.–5. třída a Kolektivní práce – starší děti.
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 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 a Morkes, Polský institut,
Evropská komise, Městská knihovna v Praze, Muzeum romské kultury, Muzeum hl. města Prahy, Galerie
hlavního města Prahy, muzikalyprodeti.cz …)
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 2017 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.
Výčet míst a akcí, při kterých byly výstavy v roce
2017 využity: Městská knihovna Praha, pobočka
Smíchov – duben; Synagoga Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav – květen; Komunitní centrum Prádelna, Praha 5 – září.
Kromě putovních výstav dětských prací jsme v roce
2017 připravili a umisťovali putovní výstavu ilustrací
pro děti S. Kovářové z časopisu Kamarádi. Výstava
navštívila stejná místa jako dětské práce, v jiných
termínech.
Přínos projektu pro cílovou skupinu:
• Přínosem pro účastníky soutěže je posílení sebevědomí zúčastněných dětí z menšin.
• Seznámení účastníků z majority s jazykem či
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kulturou dětí z menšin.
• Stmelení smíšených dětských kolektivů při společné práci na soutěžních dílech.
•
• Přínos projektu pro realizátora:
• Navázali jsme nová partnerství se zajímavými organizacemi a společnostmi (Komunitní
centrum Prádelna, město Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav).

Magistra umění Sevdalina Kovářová Kostadinova
je umělkyně bulharského původu, která působí v ČR více než 15 let. Má klasické umělecké vzdělání z Bulharské státní umělecké
akademie v Sofii a Drážďanské Akademie
výtvarného umění. Ve svém portfoliu má
řadu uměleckých projektů a autorských výstavy jak v ČR, tak i v zahraničí a zúčastnila
se i mnoha společných výstav a mezinárodních festivalů a projektů. V posledních letech
se intenzivně věnuje ilustracím a tvorbě různorodých publikací zejména pro děti. Za projekt Kamarádi autorka obdržela v roce 2014
Evropskou cenu Label.
Obrazy této osobité umělkyně, jež má působivou pracovní zkušenost s grafickým designem
a knižním layoutem, zdobí několik desítek publikací. V tvorbě umělkyně se odrážejí vzpomínky
na dětství a její jižní kořeny. Její ilustrace jsou pohádkovým světem, plným dobrodružství a přátelství, kladných hodnot, tolerance k odlišnému
a respektu a lásce k přírodě. Tento pohádkový
a hodný svět, který zrcadlí ideály a přání umělkyně je vyobrazen na papíře či plátně pomocí
jemně zpracovaných detailů, citlivého ladění barev a řemeslné zručnosti, se kterou mnoho soudobých umělců se pochlubit nemůže.
Výstava představuje ilustrace a layouty Magistry umění Sevdaliny Kovářové Kostadinové.
Díla vznikala během posledních let při tvorbě
vícejazyčného časopisů pro děti Kamarádi.
Více informací o projektu Kamarádi najdete na www.kamaradi.eu.
Kontakt na autorkou: sevda@zaedno.org, tel.: 603 103 928

Hodnocení projektu dle hodnoticích kritérií:
• Počet účastníků v soutěži – jednotlivců a škol
• Soutěže se zúčastnilo cca 550 dětí ze 40 škol
a dalších institucí z celé ČR. Pro mnoho škol se
soutěž stala již tradicí a účastní se jí opakovaně.
• Kvalita a propracovanost zaslaných děl
• Veškerá oceněná výtvarná díla dětí byla na
vysoké úrovni. Někde nás překvapila estetická
stránka, někde rozsah zaslaných prací, jejich
komplexnost, inovativnost a celkový přístup
k soutěži (vč. foto- i videodokumentace průběhu
příprav soutěžních prací).
• Počet umístění putovní výstavy
• Výstavy z předešlých ročníků soutěže navštívily
v roce 2017 3 místa v Praze a Středočeském kraji. Tato místa navštívila rovněž výstava ilustrací
z časopisu Kamarádi.
Změny a problémy během realizace:
Na tuto aktivitu jsme počítali se spolufinancováním
z dotace MŠMT, kterou jsme bohužel neobdrželi.
Slavnostní předání cen ze soutěže Vícejazyčnost je
bohatství jsme původně plánovali uspořádat v Clam-Gallasově paláci. Díky nejasné situaci jsme ale místo
přesunuli do Domu národnostních menšin, kam se
děti tak tak vešly.
Další informace k realizaci projektu:
V rámci širšího projektu navíc proběhnuly aktivity: časopis Kamarádi – časopis pro vícejazyčné děti
a multikulturní výchovu pro zejména děti na prvním stupni základní školy, dětem z národnostních
menšin, cizinců, ze smíšených manželství (finančně
podpořena MHPM); Kamarádi digitálně – digitální
verze časopisu obohacená o multimédia a interaktivitu; byla vydána publikace Brána do kouzelné Prahy,
jakožto samostatná regionální příloha časopisu. Tato
publikace je určená zejména dětem cizinců žijících na
území Prahy (finančně podpořena MHPM). Celoročně probíhaly prezentační a propagační aktivity celého
projektu.
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Prezentace a propagace
projektu Kamarádi

Časový harmonogram:
osobní propagace – příležitostně, propagace na internetu – průběžně po celý rok.
Popis:
Celý projekt a jeho hlavní součást – časopis jsme
osobně i v zastoupení prezentovali na akcích našeho
spolku i na akcích pořádaných našimi partnery:
• Rozdávání starších čísel na Trifon Zarezan – KD
Ládví Praha 8, 17. 2. 2017
• Rozdávání starších čísel na semináři řeckých
tanců – DNM, Praha 2, 11. 3. 2017
• Výstavy v Městské knihovně Praha, pobočka
Smíchov, březen/duben
• Křeslo pro hosta a výtvarné dílny – ZŠ Floriána
Bayera, Kopřivnice, 7.–9. 4. 2017;
• Výstavy v Synagoze Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, květen, červenec–srpen;
• Čteme dětem na veletrhu Svět knihy – Praha,
11. 5. 2017;
• Výtvarná dílna na Muzejní noci v Synagoze
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 26. 5. 2017
• Výtvarná dílna na Muzejní noci v Domě národnostních menšin, 10. 6. 2017
• Výtvarná dílna na Zažít město jinak – Praha
4-Michle, 16. 9. 2017;
• Výtvarná dílna a výstava v Komunitním centru
Prádelna, Praha 5, 18. 9. 2017;
• Výtvarná dílna na 10 let od založení DNM –
náměstí Míru Praha 2, 30. 9. 2017;
• Předání cen soutěže Vícejazyčnost je bohatství –
DNM Praha, 16. 11. 2017
• Výtvarná dílna na vánočních trzích – Praha,
Březiněves, 2. 12. 2017;
Celoročně máme aktivní PPC kampaně Google
AdWords (zdarma pro neziskovky – AdGrants) na
časopis na hry a kvízy a také spouštíme časově omezené kampaně na další aktivity projektu (např. soutěž
Vícejazyčnost je bohatství).
K vybraným heslům české Wikipedii jsme umístili
odkazy na naše webové stránky.
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Výtvarné výstavy a dílny

V roce 2017 jsme uspořádali řadu výstav. Máme připraveno několik sad putovních výstav, které nabízíme
a posíláme po celé republice. Výstavy jsou spojeny
s projektem Kamarádi a tematicky se dělí na výstavy
dětských prací a na výstavy ilustrací a knižní tvorby
pro děti.
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. Práce
jsou vytištěny na lehkých panelech ve formátu A2 pro
snadnou instalaci. Navíc nabízíme možnost výstavu
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
3 týdny. Výstavy využíváme i při některých akcích,
které jsou spojeny s prezentací projektu.
Další námi nabízenou výstavou je výstava reprodukcí
nejzajímavějších ilustrací autorky bulharského původu Sevdy Kovářové, které vznikly v posledních letech
a vyšly převážně v časopisech a knihách pro děti,
zejména v rámci projektu Kamarádi spolku Zaedno.
Práce jsou kvalitně vytištěny a umístěny do lehkých
rámů o rozměrech 50x70 cm pro snadnou instalaci.
Výstava je k zapůjčení a je vhodná pro umístění do
veřejných prostor reprezentačního typu – muzea,
kulturní centra, úřady, atp.
Výstavy:
• V březnu a v dubnu jsme uspořádali dvě výstavy
v Městské knihovně Praha, pobočka Smíchov.
• V květnu, v červenci a v srpnu jsme uspořádali
další dvě úspěšné výstavy v Synagoze Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav a to za spolupráce
s městem. Na jedné z vernisáží vystoupily děti
z místní ZUŠ a zahajoval ji dokonce sám starosta
a vedoucí oboru kultury města. Na druhé vernisáži zahrála kapela česko-slovenská Troiss.
• Výstava proběhla i v Komunitním centru Prádelna, Praha 5 a to na přelomu září a října.
• Poslední výstava byla improvizovaná a realizovala se v prostorách DNM v Praze. Obsahovala
dětské práce z aktuálního ročníku naši soutěže,
a proto nebyl čas připravit ji profesionálně, jako
ostatní putovní výstavy.
Výtvarné dílny:
• Výtvarné dílny s bulharskou a multikulturní
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•
•
•
•
•
•

tématikou probíhaly v rámci lokálního projektu
Křeslo pro hosta v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice (7.–9. 4. 2017)
na Muzejní noci v Synagoze Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav (26. 5. 2017)
na Muzejní noci v Domě národnostních menšin
v Praze (10. 6. 2017)
na festivalu Zažít město jinak – Praha 4-Michle,
(16. 9. 2017)
v Komunitním centru Prádelna, Praha 5 (18. 9.
2017)
na akci 10 let od založení DNM – náměstí Míru
Praha 2 (30. 9. 2017)
na vánočních trzích – Praha, Březiněves (2. 12.
2017)

Financování aktivity:
Z vlastních zdrojů.
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a ještě něco
navíc...
aneb společně
také vzpomínáme
10 let bez Bojky
18. června 2017 v 13 hodin
Dendrologická zahrada, Průhonice
V roce 2017 uplynulo celých 10 let bez naší milé
kamarádky Bojky. Zavzpomínali jsme na ni na tradičním místě u Bojčiných kůzlat v Dendrologické
zahradě v Průhonicích. Na kůzlátkách samotných
se bohužel již projevuje zub času, proto jsme se
rozhodli je letos v létě společnými silami je renovovat – přebrousit a znovu nalakovat.
Letos prvně s námi v zahradě byly nejen děti, ale
také první vnoučata. Park nabízí jak spoustu místa
na hru a sport, takže zatím co si dospělí mohli
v klidu popovídat, děti si máchaly nohy v nedalekém rybníčku a potůčky a šikovnější předvedly své
lezecké umění na skupině menhirů.
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Finanční
část
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Finanční část
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12. 2017 – v tisících Kč
položka
rok 2016
rok 2017
AI.
Spotřebované nákupy a nakupované služby
857
578
1.
Spotřeba materiálu
32
12
4.
Cestovné
53
15
5.
Náklady na reprezentaci
4
4
6.
Ostatní služby
768
551
AIII.
Osobní náklady celkem
351
274
10.
Mzdové náklady
351
245
11.
Zákonné sociální pojištění
–
29
IV.
Daně a poplatky celkem
1
1
15.
Daň silnicní
1
1
V.
Ostatní náklady celkem
3
4
19.
Kursové ztráty
–
1
22.
Jiné ostatní náklady
3
3
A
Náklady celkem
1 337
857
BI.
1.
BII.
3.
4.
BIII.
B

Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Výnosy celkem

C.
D.

Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

30 | Výroční zpráva 2017

1 040
1 040
140
135
5
154
1 334

642
642
92
88
5
127
862

–3
–3

5
5

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
Projekt**
Dotace
Kč
Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti
Úřad Vlády ČR
347 000
a mládež z národnostních menšin
Kamarádi, časopis pro děti z národnostních menšin
Magistrát hl. m. Prahy
90 000
(VI. ročník)
Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 5. ročník
Magistrát hl. m. Prahy
45 000
Výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí
Magistrát hl. m. Prahy
100 000
cizinců na území Prahy
Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2017, XV. ročník Magistrát hl. m. Prahy
60 000
Dotace celkem
642 000
Music and Memory***
Evropská komise**
56 784

%*
61,27
21,06
69,99
69,53
65,23

* Percentuální podíl na celkovém rozpočtu daného projektu.
** Na Úřad vlády České republiky jsme předkládali projekt Kamarádi, který obsahoval více aktivit.
Na Magistrát hl. m. Prahy jsme pak předkládali projekty, které byly zároveň některými s dílčích aktivit
výše zmíněného projektu Kamarádi. Projekt Trifon Zarezan podávaný na Magistrát hl. m. Prahy byl
zároveň součástí projektu Music and Memory.
*** Music and Memory je mezinárodní projekt, kterého jsme se účastnili pouze jako spolurealizátoři
české části. Hlavním organizátorem tohoto projektu byla 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. 2017
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
Spolek Zaedno je dobrovolná, nezisková
a nepolitická organizace, jejímž hlavním cílem
je rozvoj multikulturní společnosti v České
republice a vedení společnosti k větší toleranci
a porozumění.
2) Účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka
podstatný nebo rozhodující vliv a výše podílu
na základním kapitálu těchto společností:
Nevyskytují se
3) Informace o zaměstnancích (průměrný
přepočtený počet):
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 0
Osobní náklady činily: 245 tis. Kč
4) Informace o půjčkách a úvěrech a ostatních
plnění členům statutárních, řídících
a dozorčích orgánů
Nevyskytují se.
5) Informace o aplikaci obecných účetních
zásad, použitých účetních metodách
a způsobech oceňování a odpisování
Účetní jednotka postupuje podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky
č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka účtuje
o uvedených skutečnostech v souladu s účetními
metodami (§ 4 odst. 8 zákona), dále účtuje
o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví,
do období, se kterým časově a věcně souvisí.
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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. 12.2017.
Způsob stanovení reálné hodnoty majetku
a závazků:
Ocenění reálnou hodnotou se nepoužívá.

Změny ve způsobu oceňování, odpisování
a aplikaci obecných účetních metod:
Ke změnám ve způsobu oceňování, odpisování
a aplikaci obecných účetních metod oproti
předcházejícímu účetnímu období nedošlo.
6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu
zisků a ztrát
Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní
období: 0
Rozpis odloženého daňového závazku nebo
pohledávky: 0
Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně
úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů: 0
Výši splatných závazků pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti: 0
Výši splatných závazků veřejného zdravotního
pojištění: 0
Výši evidovaných daňových nedoplatků u místně
příslušných finančních orgánů: 0
Výši pohledávek určených k obchodování
oceněných reálnou hodnotou: 0
Přijaté dotace na investiční a provozní účely: 0

7) Důležité informace týkající se majetku
a závazků:
Závazky:
Celková výše......................................................... 0 tis.
Pohledávky:
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.
8) Výše přijatých příspěvků:
Celková výše......................................734,5 tis. Kč
– z toho dary.................................................88 tis. Kč
– z toho granty........................................... 642 tis. Kč
– z toho členské příspěvky.........................4,5 tis. Kč
Osoba oprávněná k podpisu:
Sevdalina Kovářová Kostadinova, předsedkyně

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

