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Z á k l a d n í  ú d a j e  o   o r g a n i z a c i

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

K o n t a k t n í  ú d a j e

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

L i d é

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

Zaedno je dobrovolná, nevýdělečná a nepolitická 
organizace.
Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní 
společnosti v České republice a vedení společnosti 
k větší toleranci a porozumění k národnostním 
menšinám a etnickým skupinám. Již 16 let přispí-
vá spolek originálním a bezprostředním způso-
bem ke zvýšení informovanosti občanů o multi-
kulturní společnosti a o dodržovaní lidských práv 
a vyvolává veřejnou diskusi, obohacuje českou 

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

D v a  z á k l a d n í  t e m a t i c k é  o k r u h y  č i n n o s t  s p o l k u : 

1. Bulharská a balkánská tématika, kam spadá 
činnost tanečního souboru Bulgari, oslava li-
dového svátku Trifon Zarezan, vydávání nepe-
riodických bulharsko-českých populárně-na-
učných publikací s folklorní tématikou a další 
akce spolku. 

2. Projekt Kamarádi – multikulturní výchova dětí 
a mládeže. Projekt zahrnuje: 

• Vydávání periodické publikace Kamarádi – časo-
pisu 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. 

• Digitální verzi časopisu umístěnou na webových 
stránkách projektu, obohacenou o interaktivitu 
a multimedia. 

• Celostátní soutěž na podporu čtení a psaní ve dru-
hém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“.

• Multikulturní programy Multikulturní programy 
pro děti z pražských škol a školek s cílem rozvoje 
poznání mezi cizinci, národnostními menšinami 
a majoritní společností.

• Vydávání dalších neperiodických publikací pro 
děti.

• Drobné aktivity na podporu a prezentaci projektu.
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Z a e d n o  v   m e d i í c h :
• ČRo Region, My a oni – rozhovor s předsedkyní 

spolku Zaedno o soutěži Vícejazyčnost je bohat-
ství, 03. 10. 2020.

• Časopis Roden glas – reportáže o aktivitách 
Souboru Bulgari jako součásti Spolku Zaedno.

• Časopis Roden glas – článek o soutěži Vícejazyč-
nost je bohatství.

Internetové portály: 
• Projekt Kamarádi: 

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 

F i n a n č n í  p o d p o r a :
Aktivity Spolku Zaedno v roce 2020 proběhly za 
finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy  
a Úřadu vlády ČR a Ministerstva školství ČR.
Dále má náš spolek finanční i nefinanční 
podporou od soukromých firem Bario s.r.o., 
On-tisk s.r.o., Magic Seven, s.r.o., Pygmalio, s.r.o., 
TaxVision, s.r.o. i od fyzických osob.

N a š i  p a r t n e ř i :
• Rosteme s knihou – kampaň na podp. četby knih 
• Veletrh Svět knihy
• Městská knihovna v Praze
• Národní knihovna
• Lezecké centrum tendON smíchOFF
• Nakladatelstvi KHER
• Integrační centrum Praha
• 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
• Dr. Oetker
• Muzikály pro děti
• Bulharský obchod Radost
• společnost Balkanova, Prowine
• Pygmalio
• TaxVision

M e d i á l n í  p a r t n e ř i :
• Alza Media – internetová trafika
• CzechTourism – kudy z nudy
• Bario s.r.o.
• On-tisk s.r.o.
• Google

S p o l u p r a c u j e m e  s :
• Akademie věd ČR
• Bulharská Akademie věd
• Etnografická muzea v Sofii, Plovdivu, Praze, 

Českém Těšíně, atd.
• Univerzita Karlova
• menšinové spolky na území ČR
• krajané v zahraničí
• neziskové organizace s podobným zaměřením
• stovky knihoven a škol z celé ČR
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b u l h a r s k é
f o l k l o r n í
a k c e ,  k u r z y  
a   s e m i n á ř e



T a n e č n í  s o u b o r  B u l g a r i
P r a v i d e l n á  s e t k a n í , 
z k o u š k y  a   v ý u k o v é 
s e m i n á ř e ,  v y s t o u p e n í 
s o u b o r u  n a  v e ř e j n o s t i

Taneční soubor Bulgari při Spolku Zaedno organi-
zuje kurzy a semináře Bulharských lidových tanců 
od roku 2003. V roce 2020 se kurzy konaly v prosto-
rách Domu národnostních menšin v Praze. Probíha-
jí kurzy pro začátečníky i pokročilé (každé pondělí 
od 18 h a od 19.30 h). Vedoucí kurzů je Todor Ralev.
Na tato setkání zveme jak Bulhary žijící v Praze, tak 
i veřejnost. Pravidelní účastníci jsou však naši členo-
vé a dlouhodobí příznivci. Účastníci jsou různého 
věku – žáci, studenti, ale i dospělí. Tato setkání jsou 

velice úspěšná, s velkou návštěvností široké veřej-
nosti. Postupně se kurzy obohacují a zkvalitňují. Na 
kurzech se nejen tančí, ale vyučuje se i o folkloru 
a o udržování národních tradic. Soubor je pochopi-
telně amatérský, ale jeho členové usilovně pracují na 
tom, aby se zlepšovali a soubor působil kvalitně.
Interní semináře bulharských a balkánských lido-
vých tanců organizujeme s cílem zkvalitnění sou-
boru, ale i upevnění interních vztahů, což je pro 
fungování souboru nezbytně nutné. 

Vystoupení souboru Bulgari v roce 2020
15. 2. – Vystoupení na tanečním večeru Trifon Zare-
zan – Praha. 
Letos byl Spolek Zaedno patronem, ale nikoliv hlav-
ním organizátorem této „naší“ tradiční akce.
V sobotu 15. 2. jsme oslavili již po osmnácté svátek 
patrona všech vinařů, vinohradníků a milovníků vína, 
hudby a tance, sv. Trifona řečeného Zarezan. Jako 
vždy nechyběly taneční soubory - tentokrát se kromě 
domovského bulharského souboru Balgari při Spolku 
Zaedno pod vedením Todora Raleva zúčastnily také 
bulharský soubor Pendari z Vídně a řecký soubor 
Akropolis z Prahy. K tanci zahrála kapela Czardashi-
ans s česko-bosensko-tureckým složením a jak vidno, 
všem, kteří se zapojili do chora, jejich hudba více než 
sedla. Nakonec jsme zvolili při soutěži nového cara 
Trifona pro rok 2020. Musí se postarat o to, aby celý 
nadcházející rok byl bohatý na lahodný mok. Oslavě 
požehnal také otec Václav z pravoslavného katedrální-
ho chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. 

Veškerá ostatní plánovaná vystoupení a část pravi-
delných zkoušek a seminářů byly zrušeny v důsledku 
opatření proti koronavirové epidemii.

Financování aktivity: 
Všechny aktivity tanečního souboru si hradili jeho 
členové sami.
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p r o j e k t 
K a m a r á d i
t i š t ě n é  a   d i g i t á l n í 
p u b l i k a c e ,  s o u t ě ž , 
m u l t i k u l t u r n í 
p r o g r a m y ,  p r e z e n t a c e
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S t r u č n é  s h r n u t í  c í l e 
p r o j e k t u  K a m a r á d í

Hlavní cíl projektu je napomoci plnit usnesení Ev-
ropské charty regionálních či menšinových jazyků. 
Předat dětem a mládeži znalosti o své národní kultu-
ře a tradicích, podpořit výuku menšinových jazyků 
a tím pádem zachovat rozmanitost národnostních 
kultur a jazyků v ČR.
Pedagogům, knihovníkům, pracovníkům volnoča-
sových 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.

J a k  r o s t l a  P r a h a
V ý u k o v ý  m a t e r i á l  – 
r e g i o n á l n í  p ř í l o h a 
č a s o p i s u  K a m a r á d i

Stručné shrnutí cílů aktivity:
• 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. 

• Zlepšení sociálního klimatu v pražských školách

Časový harmonogram: 
duben-květen: přípravné práce; červen – srpen: 
tvorba ilustrací a layoutu; září – říjen: realizace tištěné 
publikace; listopad: realizace elektronické publikace, 
propagace publikace na internetu, předtisková pří-
prava; prosinec: tisk a distribuce publikace, umístění 
na web, hodnocení projektu.

Popis: 
Jakožto samostatná regionální příloha časopisu byla 
ve 4. kvartále vydána publikace (výukový materiál) 
Jak rostla Praha. Tato publikace je určena zejména 
dětem cizinců žijících na území Prahy. Je brán ohled 
na horší úroveň znalosti českého jazyka čtenářů – 
proto je doplněna množstvím názorných ilustrací. V 
publikaci je kladen důraz na seznámení s Hlavním 
městem Praha a jeho reáliemi. Pomocí názorných 
obrázků, obrázkových karet, různých úkolů a zábav-
ných her seznamuje děti s pražskými památkami a 
zajímavostmi v pořadí, ve kterém byly postavené, 

ale také si procvičí češtinu i další dovednosti. Dětem 
vhodným a poutavým způsobem přibližuje vlastivě-
du a český dějepis. Následně fakta z historie chápou v 
souvislostech a  lépe si je budou pamatovat. Celá pub-
likace je doplněna zábavnými tematickými. Publikace 
má rovněž interaktivní elektronickou podobu.

Technická specifikace: 
• Formát 210 x 297 mm
• Barevnost: plnobarevná
• Počet stran 52 vč. obálky
• Vazba: V2
• Náklad: 1000 ks
• E-kniha: formát PDF

Distribuce: 
• Tištěná kniha: do 86 pražských škol, 42 

knihoven a 34 dalších institucí (DNM – Praha, 
Evropský dům, Národní informační centrum 
pro mládež NICM, Integrační centrum Praha, 
Meta o.p.s. InBáze, z.s.) - Celkem 800 ks

• V roce 2021 budeme zbylé výtisky zasílat na 
případné objednávky a rozdávat na akcích 
Spolku Zaedno.

• Elektronická verze je zdarma distribuovaná 
prostřednictvím knižního e-shopu 
www.palmknihy.cz.

JAK  ROSTLA
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• E-kniha je volně ke stažení z www.zaedno.org, 
kde je i její listovací náhled a je zde doplněna o 
multimediální a interaktivní obsah.

• E-kniha je volně k prohlížení umístěna na 
platformě issuu.com

Propagace:
• Na E-knihu máme v současné době 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 MŠMT

Č a s o p i s  K a m a r á d i  –  9 . 
r o č n í k  t i š t ě n é h o  č a s o p i s u

Časový harmonogram: 
S přípravou časopisu jsme začali hned, jak jsme se 
dostali příslib poskytnutí dotace od hlavních donorů 
(v lednu 2020). Jednotlivá čísla pak vyšla v těchto 
měsících: 1 – březen, 2 – duben, 3 – červen, 4 – září, 
5 – listopad. Prosinec – hodnocení aktivity.

Popis: 
Kamarádi je vícejazyčný a srozumitelný pro více jazy-
kových skupin. Časopis přinášel informace o kultuře, 
lidových zvycích, historii a současnosti národnost-
ních 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. Každé číslo bylo více orientované na 
jednu až dvě národnostní menšiny, v jejichž jazyce 
byla uvedena pohádka a v češtině pak její zkrácená 
verze. 
Hlavními tématy 1., 2. a 3. čísla byly tzv. „strašidelné 
speciály“ věnované pohádkovým nadpřirozeným 
bytostem různých národů (z národnostních menšin 
v ČR). 2. číslo se navíc věnovalo Velikonocům a vy-

hlášení překladatelské soutěže z polštiny do češtiny. 3. 
číslo obsahovalo hrací „strašidelné“ karty a vyhlášení 
soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“. 4. číslo obsaho-
valo vedle pohádek výukové hry o evropských státech 
a připomenutí soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“ 
5. číslo bylo vánoční, obsahovalo výsledky soutěže 
a rakouský speciál. 
V časopisech jsme otiskli texty v těchto jazycích: 
slovenština, maďarština, vietnamština, bulharština, 
ukrajinština, němčina, polština, srbština, ruština, bě-
loruština, chorvatština, řečtina, romština, rusínština a 
těšínské nářečí. 
Během roku jsme obdrželi 18 nových objednávek na 
zasílání časopisu od škol a organizací.

Specifikace publikace:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
s to l e t í

🧩🧩 DOKRESLI gotická okna v řadě. 
Pozor, nahoře budou špičatá.

STARONOVÁ SYNAGOGA
ČERVENÁ ULICE, PRAHA 1 – JOSEFOV

Synagoga postavena v roce 1270 je jed-
nou z nejcennějších světových židovských 

památek. Raně gotická obdélníková stavba 
z kamene má vysokou střechu s pozdější-
mi gotickými cihlovými štíty. Po stranách 

ji obepínají nízké přístavby – galerie pro 
ženy. Jeden z významných rabínů Sta-

ronové synagogy byl rabbi Löw z 16. 
století, který podle pověsti stvořil 

bájného hliněného obra Golema.

💡💡💡 SYNAGOGA  
je židovská modlitebna, sloužící i jako 

místo pro společenská setkání.

💡💡💡 RABÍN  
je židovský duchovní 

vůdce a učenec.

ANEŽSKÝ KLÁŠTER
U MILOSRDNÝCH 17, PRAHA 1

Klášter založila kněžna Anežka Přemys-
lovna v roce 1231. Jedná se o nejstarší 
gotickou budovu v Praze. Klášter byl 
důležitým duchovním centrem a po-
hřebištěm Přemyslovců. V 19. sto-
letí těsně unikl srovnání se zemí 
v rámci bourání (tzv. asanace) 
Josefova. Dnes slouží pro po-
třeby Národní galerie a je zde 
vystaveno středověké umění.

💡💡💡 KLÁŠTER 
je církevní stavba nebo areál, ve 
kterém bydlí mniši či jeptišky.

💡💡💡 CHRLIČ 
odvádí dešťovou vodu ze 
střechy. Mívá tvar zvířete, které 
vypouští vodu z tlamy, aby 
padala daleko od budovy.

Typické prvky gotického slohu jsou lomené oblouky (před-
stavují sepnuté ruce), klenby, velká barevná okna a chrliče 
ve tvaru různých příšer. Gotické katedrály svými obrov-
skými rozměry vzbuzovaly ve věřících úctu. V něm si totiž 
připadali bezvýznamní. Za panování Karla IV. Praha hospo-
dářsky a politicky vzkvétala, což se zrcadlí v majestát-
ních gotických stavbách, které jsou symbolem města.

🧩🧩 VYBARVI gotické okno, tak aby 
sklíčka měla ruzné barvy. Pokud navštívíš 
gotickou katedrálu, prohlédni si barevná 
okna. 

🧩🧩 PŘEČTI SI 
pověst o Golemovi 
a zjisti, kde podle 
ní bajný obr 
odpočívá.

kamaradi.euÚKOL 
Přečti si pověst 

zjisti kde podle 

🧩🧩 PAMATUJ SI, že Praha 
má svou židovskou čtvrť – Josefov. 
Z něj se bohužel zachovalo jen málo 
staveb, velká část byla zbourána. Na-
stěstí zde stále stojí Židovská radnice 
a pět synagog. Zachoval se i Starý 
židovský hřbitov, jedno z nejstarších 
židovských pohřebišť v Evropě.

PRAHA GOTICKÁ
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KARLŮV MOST
KARLŮV MOST, PRAHA 1

Je nejznámější pamětihodností města Prahy. Stavba mostu začala 
v roce 1357 za vlády Karla IV. Po dlouhou dobu byl most jedinou spojni-
cí mezi Starým Městem a Hradčany. Stavitelé podle pověsti přidávali 
vejce do jeho základů, aby byly silnější. Most je z pískovce a chrání ho 
trojice mohutných věží. V 17. století byly po obou stranách mostu 
rozestavěny barokní sochy.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 1, PRAHA 1

Stará budova s věží byla vybudována začátkem 
14. století, kdy král Jan Lucemburský 

udělil obyvatelům Starého města povo-
lení založit vlastní radnici. Díky ní nemu-

seli být při rozhodování závislí přímo 
na králi. K samotné věži byla později 

připojena kaple s arkýřem, orloj a ně-
kolik okolních domů, ze kterých vznikl 

Nový radniční sál a Velká zasedací 
síň. Sprengerovo křídlo bylo z velké 

části zničeno za Pražského povstá-
ní v květnu 1945.

💡💡💡 RADNICE  
je hlavní sídlo městské 

správy. Zasedají zde radní 
a primátor.

💡💡💡 ARKÝŘ  
je výstupek ze stěny 

budovy, který je umístěn 
nad zemí.

💡💡💡 CIFERNÍK  
je součást hodin, na které 
jsou umístěna čísla – cifry, 

případně další symboly.

💡💡💡 PÍSKOVEC 
je měkký kámen často 

používaný na stavby, protože 
se dobře opracovává.

🧩🧩 NAPIŠ, co by orloj ukazoval 
právě teď – kolik je hodin, který je 
den a měsíc v roce. Představ si, že 
právě stojíš u Pražského orloje.

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

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

🧩🧩PAMATUJ SI, že Pražský orloj 
jsou staré astronomické hodiny, které 
jsou umístěny na věži Staroměstské 
radnice v Praze. Ciferník ukazuje různé 
časy, ale i polohu Slunce či Měsíce. 
Kalendářní deska ukazuje, který je 
měsíc a den. 

🧩🧩PŘEČTI SI pověst 
o Staroměstském orloji a jeho tvůrci 
mistru Hanušovi.

kamaradi.euÚKOL 
Přečti si pověst 

zjisti kde podle 

🧩🧩 PAMATUJ SI,  
že na zábradlí Karlova 
mostu je rozmístěno 
30 soch, většina po-
chází z pozdější doby 
baroka. Ve 14. století 
tam stával jen kříž. 
Nejstarší, dodnes 
stojící sochou v původ-
ní podobě, je svatý Jan 
Nepomucký z roku 1683.

🧩🧩 SPOČÍTEJ 
pečlivě, kolik soch 
a sousoší s více postavami 
najdeš během procházky 
po Karlově mostu.

🧩🧩 PROCVIČUJ,  
kolik je hodin 
v češtině, ale 
i v dalších jazycích.
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• Název: Kamarádi, časopis pro vícejazyčné děti 
a multikulturní výchovu

• Formát: A4 naležato, 28 stran 
• Náklady na jedno vydání: 161 000 Kč (započítá-

ny náklady na redakční práce, tisk a distribuci)
• Náklad: 1800 ks / vydání
• Počet vydaných čísel: 5 
• Způsob distribuce: distribuční společností do 

škol, knihoven a organizací pracujících s dětmi 
z cílové skupiny

• Počet předplatitelů: 436 objednatelů (časopis 
se rozdává zdarma). Objednatelé jsou školy, 
knihovny či další organizace. Objednatelé dostá-
vají 3 až 20 kusů v jedné zásilce (knihovny po 1 
kuse) a následně je distribuují mezi svými žáky 
či klienty z národnostních menšin. 

• Počet zdarma distribuovaných výtisků celkem: 
9 000 ks (z toho 8000 ks primární distribuce 
poštou, 1100 ks rozdáváno na prezentačních 
akcích časopisu, 160 ks povinné výtisky) Zbýva-
jících 240 ks ponecháno na prezentační účely na 
začátek roku 2021 a do archivu spolku.

• Remitenda: za číslo – 100 / za rok – 500 (jedná 
se o nevyužité časopisy, které jsme plánovali roz-
dat na prezentačních akcích, jež odpadly kvůli 
koronavirové epidemii Tyto časopisy budeme 
rozdávat v roce 2021)

Zhodnocení dosažení cílů:
Aktivita splnila plánovaný záměr jak podle našeho 
mínění, tak i podle mínění odborníků a objednava-
telů (ankety a dotazníky, čtenářská odezva, odezva ze 
strany veřejnosti).
Aktivita naplnila princip rovného přístupu ke kul-
turním službám (dostupnost pro sociálně a zdra-
votně znevýhodněné skupiny, pro menšiny, pro 
majoritní společnost ad.). S časopisem se velice 
často pracuje ve třídách na 1. stupni základních 
škol, kde jsou přítomné děti z různých společen-

Ευριπίδης
Ο Ευριπίδης έζησε τον 5ο αιώνα 

π.Χ.. Έμεινε γνωστός για τα θεατρικά 
του έργα. Πριν από αυτό, όμως, ασχο-
λήθηκε με τη ζωγραφική, τη γυμναστι-
κή και τη μουσική. Επίσης, αγαπούσε 
πολύ τη θάλασσα κι αυτό φαίνεται στα 
έργα του. Τα πιο διάσημα έργα του, που 
παίζονται ακόμη και σήμερα, είναι τα 
εξής: «Ελένη», «Ιφιγένεια εν Ταύροις», 
«Ηλέκτρα». Το τελευταίο του έργο ονο-
μάστηκε «Βάκχαι». 

Euripides
Euripides žil v 5. století př. n. l. Proslavil se zejména svou diva-

delní tvorbou. Předtím se ale zabýval malováním, tělesnou vý-
chovou a muzikou. Také velice miloval moře, což je vidět v jeho 
dílech. Jeho nejznámější díla, která se dodnes hrají, jsou: „Helena“, 
„Ifi geneia v Aulidě“, „Ifi geneia v Tauridě“, „Elektra“, „Trójanky“, 
„Prosebnice“, „Hérakles“ a „Médeia“. Jeho poslední dílo se jmeno-
valo „Bakchantky“. 

Ζήνων ο Ελεάτης
Ο Ζήνων έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ.. Ήταν 

φιλόσοφος και έγραψε κάποιες μικρές 
ιστορίες, που ονομάστηκαν «Παράδοξα», 
προσπαθώντας να αποδείξει ότι η κίνηση 
δεν μπορεί να τερματισθεί. Η πιο γνωστή 
είναι «ο Αχιλλέας και η χελώνα». Εκεί, αναφέρει 
ότι ο Αχιλλέας είναι δρομέας και γρηγορότερος 
από τη χελώνα, όμως, αυτή θα νικάει πάντα, όση απόσταση κι αν 
διανύσουν. Ο Αχιλλέας, για να προσπεράσει τη χελώνα, θα πρέπει 
να φτάσει στο σημείο όπου ξεκίνησε αυτή. Αλλά, όσο η χελώνα 
κινείται, ο Αχιλλέας δεν θα μπορεί να την προσπεράσει. Φαίνεται 
περίεργο; Γι’ αυτό τα ονόμασε «Παράδοξα». 

Zenón z Eleje
Zénón žil v 5. století př. n. l. Byl fi lozof a psal krátké historky, 

paradoxy (rozpory), čímž se snažil např. dokázat, že pohyb je bez 
konce. Nejznámější je „Závod Achilla se želvou“. V této historce 
se nejrychleší běžec Achilles snaží dohonit želvu, ale nikdy ji ne-
doběhne. Achilles vždy musí doběhnout na místo, kde byla želva 
před chvilkou, ale ta mezitím popolezla o kousek 
dál. A takhle se to stále opakuje – želva je stále před 
Achillem, jen o stále menší kousek. Zdá se vám to 
divné? Proto historkám říkal paradoxy. 

Ε ε  έψιλον epsilon [e]

Velcí Řekové
podle 

alfabety

Ζ ζ  ζήτα  zéta [z]epsilon [e]

Rozumíme řecky:
ζωολογία = zoologie

Rozumíme řecky:
Ευρώπη = Evropa
εξωτικός = exotický
ενέργεια = energie

Piš velké a malé písmeno epsilon.

Ε
ε

16

Pal o Rom, so peľas pal o ňebos

Has, na has jekh Rom. Bešelas andre čorikaňi koliba the na has 
les, so te chal. Ta, hoj džala te skušinel o svetos. Pregeľas efta-

var efta thema the dochudľas pes pre maľa. Pre koja maľa rakhľas 
šukar diz. Andre diz bešel e kraľovna. Khatar e diz e bar, pre bar but 
kvitkici, so šukares pachinen. Le Romeske o kvitkici has igen pre 
dzeka, džal pre bar, kamel te pachinel. E kraľovna dikhel pal e blaka. 
So te kerel o Rom? Andre bari dar, pes kamel te cirdel andro ňebos.

 „Manušeja“, vičinel e kraľovna, „manušeja, av andre, so odoj 
keres?“

„Hem dikhes, so kerav. O Del andre ma ispi-
dľas the me peľom pal o ňebos.“

„Minďar av ke mande the phen 
mange, sar mire čhaske andro ňebos,“ 
phučhel e kraľovna. 

„Jajajaj! Tiro čhavo kadaj merel 
andre bokh, nane les so te chal, 
nane les, so pre peste.“

E kraľovna diňas le Romes 
paťiv, paľis leske thoďas 
pherdo verdan chaben, 
grati, love, astarďas 
andro verdan štar 
para grajen.

„Kada leha 
mire čhaske 
andro ňebos.“

„Igen rado, lava.“
„Sar pes kodoj dochudeha?“
„Kodoj andral koda heďos andro veš. 

Sar bľiskinela, avava kodoj.“
„O čhavo pes rozlučinďas la kraľovna-

ha, bešľas pro verdan the džal. Joj, Devlo-
ro miro somnakuno, me pes jekhvar 
bľiskinel, modľinel pes o Rom. Th e za-
bľiskinďas pes.

„No, imar hino ando ňebos, phenel 
e kraľovna.“

O Rom avel khere. Andre leskro gav 
dživelas tiš kraľis.

„Baro kraľina, kamehas bi miro 
barvaľipen, na džanav, so leha. 

Sako ďives chudava jekh kajso barvaľipen, imar 
man nane kaj les te rakinel.“

„Sar te na,“ radisaľol o kraľis. „Kaj pes 
kajso barvaľipen sako ďives chudel?“

„Phenava tuke, sar pre ma deha te 
prepisinel o kraľipen.

„Dža andro svetos, phenel o Rom, 
„the te aveha goďaver, tiš tuke kajso 
barvaľipen dochudeha.“

Ta has le Romes e diz. Le sluhen 
peske avri kidľas, sa romane čhave 
peske avri kidľas, sar sluhi. No, aľe 
perdal kala sluhi kampel leske viľin-
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sko-uherského krále Zikmunda z Lucemburku, známého pro jeho 
krutost. Postupem času se stala rozhořčenou a krutou i ona sama. 
Říkalo se, že měla mnoho milenců, které, když jich měla dost, 
vyhazovala z nejvyšší věže své pevnosti. Říkalo se, že sama sebe 
i slavnou Záhřebskou pevnost Medvedgrad zaprodala ďáblovi, aby 
ji zachránila před útokem Turků. Měla dlouhé černé vlasy, obléka-
la se do černého, s dlouhými černými rukavicemi, na nichž často 
stával ochočený havran. Také ji spojovali s černou magií, někteří 
dokonce říkali, že Černá královna byla upírkou a že byla ve vzta-
hu s Sedmihradskýn hrabětem Vladem Draculou. Byla obviněna 
z toho, že je čarodějnicí, a existují důkazy, že se zabývala alchy-
mií. Český alchymista Johann von Laaz ji navštívil na zámku nad 
Samoborem, v jehož suterénu byla alchymistická dílna. Ve věku 
46 let se stala vdovou, a tím nejbohatší královnou pozdního stře-
dověku. 11. července 1451 zemřela na mor. Dodnes se v Záhřebu 
vypráví, že se po smrti stala velkou dračí královnou, která má stále 
velké bohatství a žije v tunelech mezi Medvedgradem a kostelem 
sv. Marka v zábřežském Horním městě. 

SPECIÁL
Hlavní města

ZPRÁVA PRO 
PEDAGOGA

ZPRÁVA PRO 
PEDAGOGA

Aktivita: Představování strašidel při učeních jazyků.
Potřeby: kartičky, pastelky
Cíl: Zábavnou formou si procvičit základní otázky a odpovědi, záro-

veň i barvy, zvířata a vyšší čísla. Ačkoliv žáci mluví v 1. osobě, nestydí se tolik hovo-
řit v cizím jazyce, protože vystupují v roli strašidel, mluví tedy o nich a je to legrace.
Postup: Na malé kartičky si žáci (bytosti ze strašidelné říše, např. čarodějky, čaro-
dějové, kostlivec) napíší své vymyšlené jméno, věk, zemi, oblíbenou barvu, činnost 
a oblíbené zvíře. Např. čarodějka: Xenie, 265 let, Francie, oblíbená barva fi alová, 
činnost létání, oblíbené zvíře had. Žáci pak chodí se svými kartičkami po třídě 
a ptají se ostatních: Jak se jmenují? Kolik je jim let? Odkud pochází? Jaká je jejich 
oblíbená barva, zvíře činnost? Samozřejmě lze něco vynechat či přidat.
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14 stránek v 7 jazycích

Romské pohádky

číslo 2, 2020

str. 4–12

Berlín, Sofie, Kyjev, 
Athény, Hanoj, 
Bratislava, Praha

www.kamaradi.eu
vzdělávací hry, kvízy
a pohádky on-line

CHYTIL JSEM 
MYŠ A JDU 
SE UČIT NA 

DÁLKU PŘES 
INTERNET.

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

Hlavní města

číslo 3, 2020

kamaradi.eu

Vyhlášení, 
podmínky a novinky 

dětské soutěže.
str. 26–28

Čtěte, tvořte a soutěžte!

Moskva, Záhřeb, Budapešť, 
Bělehrad, Minsk, Varšava

14  Praha

Karlova Karlova 

3  Berlín

? Německé slovo Bär znamenáa) bar?? Německé slovo Bär znamenáa) bar

Věž Big Ben v Londýně

?? Kdy pijí Britové čaj:a) o pátéb) málokdyc) o deváté

9  Londýn

Vícejazyčnost 
je bohatství 
2020 je tady!

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

Moskva, Záhřeb, Budapešť, 
Hlavní města
Bělehrad, Minsk, Varšava

+18 karet

číslo 1, 2020

kamaradi.eu

Speciál
str. 13–25

str. 10–12

str. 4–8

Vyhánění oveček
písničky
vaření a tvoření

NA JAŘE MĚ 
LÁKAJÍ VÝLETY 
DO PŘÍRODY! 

MILUJI KVETOUCÍ 
LOUKY. Z JEJICH 
BAREV A VŮNÍ 
SE MI HLAVA 

TOČÍ.

Speciál
Velcí Řekové 
podle alfabety

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

200. výročí narození 
Boženy Němcové 

str. 4–8

Vyhánění oveček
Jaro hraje prim
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ských vrstev i různých národností. Část nákladu 
se distribuuje do veřejných knihoven, kde je časo-
pis k dispozici rovněž všem. 

Přínos aktivity 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), zpřístup-
ňuje, popularizuje a zachovává pestrou škálu 
národnostních kulturních tradic a jazyků v ČR. 
Časopis se stal atraktivním a zábavným kama-
rádem 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 tra-
dicemi a zvyky svých menšinových spolužáků a 
kamarádů, což vede k jejich lepšímu pochopení 
a následně ke snazšímu začlenění těchto spolu-
žáků 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 zabý-
vají začleňováním cizinců do naší společnosti 
(integrační centra), kde časopis používají de 
facto naopak – při výuce češtiny.

Přínos aktivity pro realizátora:
• Upevnili jsme stávající partnerství s různými 

organizacemi, které nám pomáhají s realizací 
projektu.

• Zefektivnili jsme redakční práce a činnosti sou-
visející s vedením projektů.

• Díky koronavirové epidemii jsme prohloubili 
naše zkušenosti v on-line komunikaci.

Hodnocení aktivity dle hodnoticích kritérií:
• Počet distribuovaných výtisků tištěného časopisu: 

V roce 2020 jsme časopis vydávali v nákladu 1800 
ks. Realizovali jsme plánovaných 5 vydání. 

• Počet objednatelů tištěného časopisu: 
časopise je zájem, šíříme ho výhradně na objednáv-
ku. Počet objednatelů se během roku 2020 zvýšil 
o 18 – na 436 (školy, knihovny či další organizace). 

• 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. V roce 2020 si časopis objed-
nala 1 nová knihovna.

SPECIÁL

sko-uherského krále Zikmunda z Lucemburku, známého pro jeho 
krutost. Postupem času se stala rozhořčenou a krutou i ona sama. 
Říkalo se, že měla mnoho milenců, které, když jich měla dost, 
vyhazovala z nejvyšší věže své pevnosti. Říkalo se, že sama sebe 
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dokonce říkali, že Černá královna byla upírkou a že byla ve vzta-
hu s Sedmihradskýn hrabětem Vladem Draculou. Byla obviněna 
z toho, že je čarodějnicí, a existují důkazy, že se zabývala alchy-
mií. Český alchymista Johann von Laaz ji navštívil na zámku nad 
Samoborem, v jehož suterénu byla alchymistická dílna. Ve věku 
46 let se stala vdovou, a tím nejbohatší královnou pozdního stře-
dověku. 11. července 1451 zemřela na mor. Dodnes se v Záhřebu 
vypráví, že se po smrti stala velkou dračí královnou, která má stále 
velké bohatství a žije v tunelech mezi Medvedgradem a kostelem 
sv. Marka v zábřežském Horním městě. 

SPECIÁL
Hlavní města

ZPRÁVA PRO 
PEDAGOGA

ZPRÁVA PRO 
PEDAGOGA

Aktivita: Představování strašidel při učeních jazyků.
Potřeby: kartičky, pastelky
Cíl: Zábavnou formou si procvičit základní otázky a odpovědi, záro-

veň i barvy, zvířata a vyšší čísla. Ačkoliv žáci mluví v 1. osobě, nestydí se tolik hovo-
řit v cizím jazyce, protože vystupují v roli strašidel, mluví tedy o nich a je to legrace.
Postup: Na malé kartičky si žáci (bytosti ze strašidelné říše, např. čarodějky, čaro-
dějové, kostlivec) napíší své vymyšlené jméno, věk, zemi, oblíbenou barvu, činnost 
a oblíbené zvíře. Např. čarodějka: Xenie, 265 let, Francie, oblíbená barva fi alová, 
činnost létání, oblíbené zvíře had. Žáci pak chodí se svými kartičkami po třídě 
a ptají se ostatních: Jak se jmenují? Kolik je jim let? Odkud pochází? Jaká je jejich 
oblíbená barva, zvíře činnost? Samozřejmě lze něco vynechat či přidat.
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UKRAJINSKÉ

humorné pohádky
Багач та хлопець із села Розумовичів

У великодню суботу ішов із міста бідний хлопець. І наздог-
нав він багача, що їхав повною фірою зерна.

– Де ви були, пане? – спитав хлопець.
Багачеві полюбилося, що його паном назвали.
– Возив я пшеницю продавати, – каже він. – Та не було куп-

ців. А в тебе, хлопче, може вже й ноги болять? Сідай, підвезу.
Сів хлопець, а багач випитує:
– Та з якого ти села?
– Із Розумовичів, – відповідає хлопець.
– Чи не такі розумні люди там живуть, що село Розумовичі 

називається? – засміявся багач.
– Для себе розуму мають. А дурням не дають. Бо дур-

ні не знали б, що з розумом робити.
– Тоді й ти маєш бути мудрий.

– Мудрий чи ні, а скільки мені 
треба розуму, стільки маю.

Незабаром довелося їхати че-
рез річку. Як були посеред води, 
багач зупинив волів і наказує:

– Ти з Розумовичів, то злізай із 
воза і перейди річку своїм розу-
мом.

– Пане, як мушу злізати, то 
дозволь хоч рудом пройти по-
між воли, – попросив хлопець.

Багач дозволив. Хлопець 

пройшов уперед, вийняв з ярма 
занізку, сів на вола і каже:

– Бувайте здорові, пане. 
Дякую за вола.

Багач почав просити:
– Хлопче, як я пере-

їду річку з одним волом? 
Я лише пожартував з 
тобою. Вернися, разом по-
їдемо. Переночуєш у мене, 
та й гостина буде.

Повернувся хлопець, 
запріг вола, і далі рушили. 
Дома жінка багача нагоду-
вала, а хлопцеві постелила 
на припічку і голодного спа-
ти залишила.

Уночі багачеві не спалося.
– Хлопче, – каже він, – ти не вечеряв і, може, дуже голодний?
– Не вечеряв, – відповідає хлопець. – Та з розумом голодним 

не буду.
Подрімав багач, а далі питає:
– Хто в Розумовичах тепер староста?
– Був пан Постоловський, – каже хлопець. – А тепер скину-

ли його з тої служби і вибрали пана Чоботовського. Та й поміч-
ників йому дали – пана Хлібовського та пана Гусаковського.

Про таких панів багач не чув, але похвалився:
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DOMÁCÍ MÝDLO
Potřebujete: čirou a bílou mýdlovou hmotu, plastové for-
mičky, parfém, potravinářské barvy – tekuté či práško-
vé, okvětní lístky a nádoby na rozehřátí mýdlové hmoty 
– větší kastrólek či zavařovací sklenici.

Jak na to: 1Čirou mýdlovou hmotu nakrájejte na kostky 
2Dejte je ve sklenici roztavit do vodní lázně a přidejte pár 
kapek parfému 3Mezitím vymazejte formičky olejem, aby 
šla mýdla vyklopit. 4Nalejte roztavené mýdlo do formi-
ček. Pouze vrstvičku cca 5 mm 5Přidejte několik lístků 
6Připravte si bílou mýdlovou hmotu. Můžete 
ji obarvit během tavení. 7Po ztuhnutí prv-
ní vrstvy nalejte další vrstvu a přidejte líst-
ky. 8Poslední vrstvu udělejte čirou. 9Mýdla 
vyklopte z formiček. 
TIP: Vrstev můžete udělat více a kombinovat třeba různé barvy.

6+

kamaradi.eu
Ježíškova dílnička
Pomožme Ježíškovi s nadělováním. A jak? Tak, že přidáme 
pod stromeček ty nejlepší dárky. A které dárky jsou nejlepší? 
Budete možná překvapeni, ale nejsou to ty nejdražší. Jsou to 
ty dárky, které vlastnoručně vyrobíte a ze srdce darujete.

OBRAZ PODLE UKRAJINSKÉ VÝTVARNICE
Co tvoříte: naivní obraz.
Potřebujete: barevné kartony, nůžky, 
lepidlo, temperové barvy, štětce, tuž-
ku, gumu, brambory a další předměty 
na improvizovaná razítka. 

Jak na to: 1Prohlédněte si obrazy Marie 
Prymačenko, např. na www.wikiart.org. 
Všimněte si, že maluje obyčejné věci, 
které ale nevypadají jako ve skutečnosti. 
Používá jasné barvy, které vytvářejí ba-
revná pole. Vše ohraničuje tmavou linkou. Tvary jsou ploché, bez stínů. 
2Z brambor pomocí nožíku vykrájejte „razítka“ – jednoduché tvary, 
např. lísteček či čtvreček. Jako razítko použijte gumu na tužce (koleč-
ko), špičku štětce či další předměty, které máte po ruce. 3Z barevné-
ho kartonu vystřihněte obrys zvířete. 4Přilepte na karton jiné barvy. 
5Zvíře pomocí razítek ozdobte. 6Do pozadí nakreslete nějaké květiny. 
7Tvary ohraničte černou linkou a dokreslete detaily.
TIP 1: Obraz vtipně pojmenujte a podepište.
TIP 2: Pokud pracujete ve skupině, používejte podkladové papíry růz-
ných barev, stejně tak malujte různá zvířata. Vznikne tak pestrá série.

Dokud toto divoké zvíře pije jed, zmije mu 
saje krev, Maria Prymačenko. 

8+
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číslo 5, 2020

kamaradi.eu

Rekapitulace 
a koronavirové novinky 

dětské soutěže.
str. 27–28

Vánoční seriál:
Vánoce – kdy, kde, jak  
Tradice, recepty a hry 
Ježíškova dílnička

rusínské, vietnamské  
a maďarské pohádky

str. 4–11

str. 12–25

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

nevzdali to a vyhráli!
proběhla Soutěž Vícejazyčnost je bohatství

číslo 4, 2020

kamaradi.eu

v ukrajinštině, němčině, 
ruštině, bulharštině 
a v Těšínském nářečí

HUMORNÉ POHÁDKYHUMORNÉ POHÁDKY

Vyhlášení, 
podmínky a novinky 

dětské soutěže.
str. 26–28

Čtěte, tvořte a soutěžte!

Jazykové hry a nápady
na zábavnější učení jazyků

V KNÍŽCE SE 
PÍŠE: „VŠUDE 

DOBŘE, DOMA 
NEJLÉPE“. 
JÁ ŘÍKAM: 

„DOMA DOBŘE, 
VE ŠKOLE 
NEJLÉPE!“

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

Vícejazyčnost je bohatství 
2020 je tady! zúčastněte se.
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• Čtenářská odezva:  
Dostáváme spontánní reakce – převážně e-mai-
ly do redakce či osobní komentáře. Většina jich 
je pozitivní, některé reakce pro nás byly velmi 
prospěšné. 

• Kvalita časopisu (obsahová i estetická):  
Oceňována byla zejména úroveň ilustrací, tema-
tická odlišnost od komerčních dětských časopisů 
a přínos pro podporu multikulturní výchovu na 
školách.

• Poptávky na spolupráci ze strany NNO či dalších 
organizací: 
V roce 2020 pokračujeme ve spolupráci se všemi 
NNO jako v minulých letech.

Udržitelnost aktivity:
• Tradice a unikátnost časopisu. 

Projekt v roce 2020 probíhal již 9. rokem a nyní 
již máme, přislíbené některé dotace na rok 2021. 
Fakt, že je o časopis zájem, že se rozesílá se již 
pouze na objednávky a unikátní obsah a kvalita 
časopisu samotného jsou dobrými argumenty 
pro poskytnutí dotací i v příštích letech

• Zařazení tištěných materiálů do knihoven. 
Doba využitelnosti dlouhá (závisí na jednot-
livých knihovnách). Všechny tištěné časopisy 
opatřujeme ISSN kódem, který usnadňuje 
katalogizaci a dohledatelnost a zajišťujeme jejich 
zařazení do školních, obecních, městských, ná-
rodních a specializovaných knihoven. Zasíláme 
do cca 130 knihoven.

• Aktivita má nadčasová témata a cíle, které zajistí 
aktuálnost výstupů i po jeho ukončení.

Změny a problémy během realizace:
• Opatření při zhoršené epidemiologické situaci 

se dotkly i našeho projektu. Realizace časopisu 
proběhla podle plánovaného harmonogramu. 
Distribuce 1. a 2. čísla do škol byla kvůli epide-
mii koronaviru a uzavřeným školám odložena 
na květen 2020. Podzimní čísla 4 a 5 byla distri-
buována v naplánovaném termínu. 

Financování aktivity: 
Kniha byla financována z dotace MHMP, MŠMT, 
Úřadu vlády, darů a vlastních zdrojů.

K a m a r á d i  d i g i t á l n ě 
i n t e r a k t i v n í  v e r z e 
a   w w w . k a m a r a d i . e u

Časový harmonogram: 
jednotlivá čísla byla publikována současně s vydáním 
tištěné verze. Programování her a tvorba kvízů probí-
hala průběžně po celý rok.

Popis: 
Časopis i nadále publikujeme v „digitální trafice“ 
Alza Media. Tato verze je obohacena o multimédia 

12 | Výroční zpráva 2020



(video i audio) a interaktivitu – odkazy na webové 
stránky k daným tématům. Multimédia umisťuje-
me i samostatně na webové stránky časopisu. Na 
stránkách časopisu stále rozšiřujeme sekci Hry, 
kam umisťujeme jazykové a slovní hry a hříčky 
lokalizované do mnoha jazyků, ale také tematické 
vědomostní kvízy. Velkou část textů z tištěné verze 
máme na stránkách čtené rodilými mluvčími – 
tuto sekci jsme pro přehlednost rozdělili podle 
jazyků. Návody uveřejněné v časopise doplňujeme 
vlastními videonávody na našem YouTube kanálu.

Specifikace:
• umístění na Alza Media
• stránky projektu a časopisu – redakční systém 

Joomla
• Doména: kamaradi.eu  

(redirectovaná na doménu spolku zaedno.org)
• hry – technologie HTML5, Javascript, PHP
• video – YouTube kanál

Přínos aktivity pro cílovou skupinu:
• Hlavním přínosem digitální verze časopisu je 

bezplatná dostupnost veškerých materiálů pro 
kohokoliv odkudkoliv a kdykoliv.

• Novou kvalitou oproti tištěné verzi je multi-
mediální obsah – namluvené texty rodilými 
mluvčími a videonávody a také témata časopisu 
zpracovaná do interaktivních kvízů.

Hodnocení aktivity dle hodnoticích kritérií:
• Počet unikátních návštěv stránek projektu:  

průměrně 5700 návštěv/měsíc. Vysoká návštěv-
nost je způsobena zejména atraktivností obsahu 
a AdWords kampaněmi na tento obsah namí-
řenými – cílem je přitáhnout návštěvníky na 
stránky projektu.

• Počet zobrazení stránek přímo spojených s jed-
notlivými čísly časopisu Kamarádi: 
průměrně 190 zobrazení/měsíc.

• Počet publikovaných předčítaných textů: 72
• Počet nových kvízů: 5
• Počet nových her: 4
• Počet videonávodů: 6

Udržitelnost aktivity:
• 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 zce-

Výroční zpráva 2020 | 13



la 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).

Financování aktivity: 
Aktivita byla financována z dotace MŠMT, Úřadu 
vlády, darů a vlastních zdrojů.

S o u t ě ž  V í c e j a z y č n o s t 
j e  b o h a t s t v í  –  8 .  r o č n í k 
a   p u t o v n í  v ý s t a v a 
d ě t s k ý c h  p r a c í

Časový harmonogram: 
• 2. kvartál – přípravné práce a vyhlášení soutě-

že, propagace, kontaktovaní škol a partnerských 
organizací; září/říjen – průběh soutěže na školách 
i v dalších institucích, odevzdání soutěžních prací; 

• Září a říjen – průběh soutěže na školách.
• Listopad a prosinec – vyhodnocení a zpracování 

(skenování, focení a úprava) soutěžních prací, 
vyhlášení vítězů on-line formou a zaslání cen, pu-
blikování nejlepších soutěžních prací na internetu 
a v časopise Kamarádi, vyhodnocení.

Popis: 
Vícejazyčnost je bohatství 2020 byla soutěž vy-
hlášená 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, ilustra-
cí, komiksů nebo dokonce vlastní knížky na ná-
mět literárního díla. Hlavním tématem ročníku 
bylo Pohádky v cizích jazycích. Překlad do češti-
ny z cizího jazyka byla novinka soutěže. Rozhod-
li jsme se dát i tuto možnost zapojit se, protože 
někteří ze soutěžících jsou v daném jazyce velice 
pokročilí či jsou dvojjazyční a možnost překladu 
je pro ně atraktivnější než „jen“ četba a tvorba 
na motivy přečteného. Další letošní novinkou 
byly předem připravené tipy pro pedagogy, jak 
se soutěže zúčastnit s kolektivní prací. Tyto 
tipy přiblížili pedagogům soutěž jako skvělou 
možnost, jak třídu či školní skupinu „stmelit“ a 
nabídnout jí alternativní možnost pracovat spo-
lu. Účast v soutěži je tak skvělou možností, jak 
zapojit i žáky, kteří mohou být jindy neaktivní či 
pomalejší (např. žáci kulturně či jazykově odlišní 
– cizinci, romská menšina atd.). 
8. ročníku se zúčastnilo téměř 500 dětí a 67 pe-
dagogů z 28 škol a dalších organizací z celé České 
republiky. Vzhledem k složité a stále se měnící 
situaci, která provázela celou soutěž v roce 2020 
(epidemie Covid 19), jsme zpočátku ani nedou-
fali, že se nám sejde takové množství prací. Roz-
hodli jsme se proto odměnit všechny účastníky 
soutěže a udělit pouze několik speciálních oceně-
ní. Všechny ceny byly zaslány poštou či kurýrem. 
Tradiční výlety se nemohly konat (nejsou financo-
vané z rozpočtu projektu).
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Uzávěrka 1. 11.

Vícejazyčnost   
je bohatství 2020

Soutěž je určena dětem ze smíšených rodin, národnostních menšin, se zahraničními kořeny nebo komunikujícím v dalším jazyce (pro jednotlivce nebo skupiny). 

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

základní verze loga

inverzní verze loga

Partneři: 

kamaradi.eu

Práce zasílejte do 1. 11. 2020 elektronicky nebo nedoporučeně 
na: Spolek Zaedno, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2. 
Podmínky, přihláška a další informace na www.kamaradi.eu

ZÚČASTNĚTE SE SOUTĚŽE

ČTĚTE POHÁDKY V RUZNÝCH JAZYCÍCH 
A TVOŘTE OBRÁZKY NA NÁMĚT 

PŘEČTENÉHO, ČI PŘEKLÁDEJTE  
– SAMI NEBO I CELÁ TŘÍDA!

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen 
Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen se 
konalo 20. 11. a mělo on-line formu. Událost 
moderoval Jan Faber z Evropského Domu – Za-
stoupení evropské komise v Praze. Jako dopro-
vodná akce k vyhlášení vítězů soutěže proběhla 
již podruhé, akce Speak dating junior. Tato akce, 
v rámci které si mohou žáci krátce a zábavně 
vyzkoušet nové cizí jazyky, proběhla také zcela 
online. Dobré na této vynucené změně bylo to, že 
se žáci a učitelé mohli zúčastnit i bez dojíždění ze 
vzdálených částí naší republiky, jako tomu bylo v 
přechozích letech.
Ze slavnostního vyhlášení jsme pořídili a sestří-
hali 3 videozáznamy, které jsme umístili na našem 
webu - Úvodní slovo, Vyhlášení vítězů - ukázka 
prací ve videogalerii a Jak se tvořilo - výpovědi 
jednotlivých účastníků. K doprovodné akci vznik-
lo dalších 7 videí - Speak Dating Junior - úvodní 
slovo, lekce němčiny, lekce ruštiny, lekce romštiny, 
lekce vietnamštiny, lekce bulharštiny a lekce češti-
ny (pro děti-cizince). Zmíněná videa jsou výstupy 
projektu a jsou umístěny na YouTube a dále na 
našem webu. Budou sloužit cílovým skupinám i 
do budoucna - tímto se přispěje k udržitelnosti 
projektu a k jeho propagaci v následujících letech.

V rámci projektu Kamarádi pořádá Spolek Zaedno
www.kamaradi.eu

Celostátní dětská soutěž

2020

Vícejazyčnost
je bohatství!

Ino
vátor rokuIno
vovo át r rokukuk

Titul „Inovátor roku“ – za kreativní a inovativní 
zpracování výtvarných děl dostávají

žáci a učitelky 
ze ZŠ a Gymnázia Vodňany

diplom2020.indd   1diplom2020.indd   1 21.11.2020   17:46:2521.11.2020   17:46:25
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Putovní výstavy
Veškeré soutěžní práce ročníku jsou umístěny ke 
zhlédnutí v galerii prací na www.kamaradi.eu. Z 
reprodukcí nejlepších dětských prací ze soutěže jsou 
vytvářené putovní výstavy, které posíláme na různá 
místa po republice v průběhu následujícího roku či 
let. 
Letos jsme vyzkoušeli i další novinku – virtuální 
výstavu Vícejazyčnost je bohatství 2019, kterou 
jsme umístili na YouTube a propagovali na so-
ciálních sítích. Výstava je k nahlédnutí na webu 
www.kamaradi.eu. 
Fyzické panely z předchozích ročníků navštívily v 
roce 2020 tato místa:
• červen – základní škola Sluhy
• červenec a srpen – knihovna B. B. Buchlovana, 

Uherské Hradiště
• srpen – knihovna F. Kožíka v Uherském Brodě
• listopad – MHMP, Mariánské nám., Praha
• prosinec – obecní knihovna Kněžmost (z důvodu 

uzavření knihoven vystaveny v oknech knihovny)

Přínos aktivity pro cílovou skupinu:
• Přínosem pro účastníky soutěže je posílení sebe-

vědomí zúčastněných dětí z menšin.
• Seznámení účastníků z majority s jazykem či 

kulturou dětí z menšin.
• Stmelení smíšených dětských kolektivů při spo-

lečné práci na soutěžních dílech.

Hodnocení aktivity dle hodnoticích kritérií:
• Počet účastníků v soutěži – jednotlivců a škol: 

Soutěže se zúčastnilo cca 500 dětí a 67 pedagogů 
z 28 škol a dalších organizací z celé České repub-
liky. 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 vyso-
ké 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 2020 pět míst v Praze a ČR.

Změny během realizace:
Opatření při zhoršené epidemiologické situaci se 
dotkly i našeho projektu. Naši partneři a sympatizanti 
ze škol, knihoven a NNO se nám snažili pomáhat a 
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spolupracovat při realizace projektu, včetně poskyto-
vaní zázemí pro naše výstavy.
Více jsme komunikovali s partnery a účastníky 
projektu. Ze stávající situace jsme si vzali ponaučení a 
brali jsme ji jako příležitost pro zvýšení svých kompe-
tencí. Brali jsme situaci jako možnost se něco nového 
naučit a vyzkoušet si nové, zajímavé metody. Tento 
přístup se nám osvědčil, protože nám pomohl dovést 
projekt do zdárného konce i když se zdál nerealizo-
vatelný. Na jaře byla situace velmi nejasná, ale v létě 
se začala zlepšovat, proto jsme zahájení stěžejních 
prací na projektu odsunuli až na červen (plánovaný 
začátek byl duben). Museli jsme soutěž mnohem více 
propagovat a to s cílem dostat se co nejblíže k rodi-
čům, kteří byli s dětmi doma (školy byly zavřeny v 
průběhu soutěžního období). Aby bylo na tvorbu více 
času, rozhodli jsme se prodloužit uzávěrku soutěže do 
11. listopadu 2020. Na sociálních sítích jsme rozjeli 
kampaň, která měla soutěž přiblížit hlavně rodičům. 
I přes omezený rozpočet na placenou reklamu se 
podařilo naše facebookové příspěvky rozšířit díky 
našim partnerům a sympatizantům, kteří je sdíleli a 
lajkovali. 
Navzdory překážkám a změnám, spojených s epide-
mií se ročník poměrně vydařil. Nucené změny, které 
jsme museli udělat, náš projekt obohatily a svým 
způsobem zmodernizovaly. Proto je hodnotíme 
pozitivně a uvažujeme o tom, že některé postupy z 
„koronavirové doby“ uplatníme i v příštích ročnících.

Financování aktivity: 
Soutěž byla financována z dotace MHMP, MŠMT, 
darů a vlastních zdrojů.

M u l t i k u l t u r n í  p r o g r a m y 
p r o  š k o l y 

Stručné shrnutí cílů aktivity:
• Podpora vzdělávání v oblasti prevence rizikové-

ho chování žáků, prevence rasové a národnostní 
nesnášenlivosti, rasismu a intolerance na základ-
ních školách na území hl. m. Prahy. Popularizace 
multikulturalismu mezi širokou veřejností.

• Zlepšení sociálního klimatu v pražských školách.
• Rozvoj poznání a vzájemných vztahů mezi cizin-

ci, národnostními menšinami a majoritní společ-
ností.

• Snaha o výchovu zodpovědných, otevřených, 
kriticky myslících, tolerantních, solidárních a 
empatických občanů.
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Časový harmonogram: 
• leden: Příprava projektu – oslovení spolupracov-

níků a sestavení týmu. Příprava polského progra-
mu – příprava textové části materiálů, metodic-
kých a pracovních listů, konzultace s odborníky.

• únor: Příprava ukrajinského programu. Realizace 
2 lekcí.

• březen–srpen: přerušení projektu z důvodu epi-
demiologické situace. 

• září–listopad: Oslovování potencionálních 
příjemců – nabídka programů pražským škol. 
Propagace programů na internetu. Korekce pro-
gramů, příprava metodických listů, jejich grafické 
zpracování a tisk. Testování programů v praxi. 
Realizace dalších 15 lekcí.

• prosinec: Umístění podkladů (vzdělávací materi-
ály) k programům na našich webových stránkách. 
Zpracování dat. Hodnocení projektu.

Popis: 
V roce 2020 realizoval spolek Zaedno za podpory 
MHMP projekt Kreativní programy na podporu dětí 
ve vzdělávání pro život v multikulturní společnosti. 
Projekt je zaměřen na děti z pražských škol. Jeho 
hlavním cílem je rozvoj poznání mezi cizinci, národ-

nostními menšinami a majoritní společností. Školám 
jsme nabídnuli programy s různými tématy – kultur-
ní rozmanitost, kultura polská, ukrajinská, slovenská, 
rakouská, německá a vietnamská. Některé programy 
byly nové a některé z předchozího roku. Realizovali 
jsme celkem 17 lekcí pro různé školy na různých 
místech v Praze. Celkový počet účastníků (děti a 
pedagogové) byl cca 500.
• 13. února – polský program, GVP – Gymnázium 

Na Vítězné pláni
• 3. března – jazyková a kulturní rozmanitost EU, 

Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10 
• 10. září – slovenský program, ZŠ Karla Čapka 

Kodaňská, Praha 10
• 11. září – slovenský program, ZŠ Karla Čapka 

Kodaňská, Praha 10
• 14. září – polský program, GVP – Gymnázium 

Na Vítězné pláni
• 15. září – polský program, GVP – Gymnázium 

Na Vítězné pláni
• 16. září – 2x ukrajinský program MŠ Ovčí Hájek
• 18. září – ukrajinský program, DMM v rámci 

akce pro děti Cesta země českou
• 21. září – ukrajinský program, ZŠ prof. Otokara 

Chlupa v Praze
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• 24. září – vietnamský program, ZŠ Karla Čapka 
Kodaňská, Praha 10

• 25. září – vietnamský program, ZŠ Karla Čapka 
Kodaňská, Praha 10

• 6. října – německý program, ZŠ Karla Čapka 
Kodaňská, Praha 10

• 8. října – německý program, ZŠ Karla Čapka 
Kodaňská, Praha 10

• 12. října – polský program, ZŠ Karla Čapka Ko-
daňská, Praha 10 

• 2. listopadu – rakouský program, ZŠ Karla Čapka 
Kodaňská, Praha 10 (realizováno on-line)

• 3. listopadu – rakouský program, ZŠ Karla Čapka 
Kodaňská, Praha 10 (realizováno on-line)

• 
V prvních částech lekcí se děti seznamovaly se 
životem lidí jiných sociokulturních skupin formou 
zajímavých přednášek či formou otázek a odpovědí. 
Druhé části lekcí byly interaktivní a měly charakter 
kreativních workshopů, které vycházely z tradic a 
kultury dané země. Programy zasahovaly do vzdělá-
vacích oblastí člověk a jeho svět, člověk a společnost, 
umění a kultura a dále do průřezového tématu multi-
kulturní výchova.
Každý program lehkou a hravou formou poskyto-
val prvotní seznámení s tematikou multikulturní 
společnosti a kulturní a jazykové rozmanitosti. Naše 
programy jsou interaktivní a přizpůsobené věku 
účastníků. Používáme materiály a hry vytvořené na 
míru – pexeso, bingo, pracovní listy… 
Programy byly pro školy zdarma, včetně toho, že 
jsme zajistili výtvarný materiál.
Programy byly realizovány pro děti z mateřských a 
základních škol, několik programů bylo realizováno 
pro studenty nižšího stupně víceletého gymnázia. 
Každý z programů jsme připravili ve verzi pro mladší 
žáky a verzi pro starší žáky. Letos jsme vytvořili dva 
nové programy - polský a ukrajinský. Vytvořili jsme 
k nim metodický list, pracovní listy, návod na rea-
lizaci workshopů pro mladší i starší žáky v rozsahu 
8 stran – viz příloha. Tyto materiály jsou, volně ke 
stažení umístěny na našich webových stránkách. 
Navíc jsou zde ke každému programu zvukové 
nahrávky rodilých mluvčí a celkově 6 tematických 
on-line her a kvízů. Dále je zde dokumentace z 
průběhu projektu a video ze tří lekcí. Vše je dostup-
né na www.kamaradi.eu, odkud si je učitelé mohou 
stahovat zdarma a používat je při své práci ve škole. 
Jsou zde metodické a pracovní listy, kreativní dílny, 
namluvené pohádky rodilými mluvčími v jednotli-
vých jazycích, video návody, on-line kvízy a hry. Tyto 
jsme materiály ke stažení umístili na stránky Domu 
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národnostních menšin a na Metodický portál RVP.
Epidemiologická situace nás donutila dokončit ně-
které lekce on-line. Vyzkoušeli jsme úspěšně částečně 
německý a dále ruský program on-line. Stěžejní část 
projektu jsme však stihli realizovat během prezenční 
výuky.

Zhodnocení a přínos aktivity
Projekt dle zpětné vazby ze strany zapojených peda-
gogů splnil své cíle. Šlo o třetí ročník a některé lekce 
byly domluveny z předchozího roku. Ukázalo se, že 
jsou naše multikulturní programy přínosné, a školy 
o ně jeví zájem. Plánovali jsme realizovat 20 lekcí, 
ale realizovali jsme jich 17. To se nám podařilo i se 
sníženým rozpočtem díky tomu že jsme realizovali 
též lekce z programů z předchozího roku.
Naše programy přispěly k zlepšení sociálního klimatu 
v pražských školách a k rozvoji poznání a vzájemných 
vztahů mezi cizinci, národnostními menšinami a 
majoritní společností zejména proto, že:
• zajímavou formou seznámily děti, zejména z 

majority, s kulturou a jazykem jejich spolužáků z 
národnostních menšin.

• přímo zapojily děti z příslušné menšiny do před-
stavení jejich jazyka a kultury.

Projekt je přínosný i proto, že i po jeho ukončení 
zůstanou k dispozici a veřejně dostupné vzdělávací 
materiály, vytvořené během projektu (metodické a 
pracovní listy, návody k dílnám, kvízy, atd.). Pedago-
gové jevili o materiály zájem již v průběhu projektu a 
byli překvapeni, jak jsou praktické na použití - třeba 
pomocí interaktivní tabule.
Přínosem pro realizátora je přímý kontakt s cílovou 
skupinou. (Většina našich ostatních aktivit spočívá ve 
vydavatelské činnosti.)
 
Změny a problémy během realizace:
• Díky tomu, že dotace z MHMP byla snížena na 

polovinu oproti požadované částce a díky nepří-
znivé epidemiologické situaci jsme realizovali o 
trochu méně lekcí (17 namísto 20). Lekce pláno-
vané na květen a červen zcela odpadly. Poslední 
dvě listopadové lekce nemohly proběhnout s 
lektorem prezenčně – proběhly pouze on-line 
formou videokonference. 

• Kvůli sníženému rozpočtu jsme letos nerealizo-
vali závěrečnou anketu mezi učiteli zúčastně-
ných.

Financování aktivity: 
Aktivita byla financována z dotace MHMP a vlast-
ních zdrojů

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

Časový harmonogram: 
průběžně a příležitostně po celý rok s ohledem na 
epidemiologickou situaci.

Popis: 
Celý projekt a jeho hlavní součást – časopis jsme 
osobně i v zastoupení prezentovali na následujících 
akcích: 
• 28. srpna – Noc s Andersenem - knihovna Bedři-

cha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 
• 29. srpna – festival Barevná devítka – Praha 9. 
• 6. září – akce Poznejme se, sousedé - park Paru-

kářka na Praze 3.
• 8. září – festival Cestou zemí českou - DDM Pra-

ha Modřany
• 9. září – akce Zažít město jinak – Praha 4 - Nusle
Informace o projektu dále šíříme díky multikultur-
ním programům a výstavám dětských prací (projekty 
rovněž podpořené z MHMP), které posíláme po celé 
republice a výstavám ilustrací a layoutů z časopisu 
Kamarádi magistry umění Sevdaliny Kovářové Ko-
stadinové. V roce 2020 jsme realizovali novou výstavu 
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formou tisku na lehké přenosné desky. K výstavám 
jsme vytvořili a vytiskli plakáty. 
• 29. srpen – festival Barevná devítka, Praha (výsta-

va na prezentační akci)
• září – knihovna F. Kožíka v Uherském Brodě
• 8. září – festival Cestou zemí českou, Praha (vý-

stava na prezentační akci)
• říjen – MHMP, Mariánské nám., Praha
• listopad – obecní knihovna Kněžmost (výstava v 

oknech)

Webové stránky projektu pravidelně aktualizujeme – 
publikujeme zde aktuální informace o projektu a akti-
vitách s ním spojených. U článků je možnost komen-
tování a sdílení jednotlivých článků na Facebooku.
Sledujeme a hodnotíme návštěvnost stránek a údaje 
mj. o tom, odkud tam návštěvníci přichází, co a jak 
dlouho si čtou, zda se vracejí atd.
Celoročně máme aktivní PPC kampaně Google 
AdWords (zdarma pro neziskovky – AdGrants) na 
časopis na hry a kvízy a také spouštíme časově ome-
zené kampaně na další aktivity projektu (např. soutěž 
Vícejazyčnost je bohatství).
K vybraným heslům české Wikipedie jsme umístili 
odkazy na naše webové stránky.

Hodnocení aktivity dle hodnoticích kritérií:
• Poptávky na spolupráci ze strany NNO či dalších 

organizací: 
V roce 2020 pokračujeme ve spolupráci se všemi 
NNO jako v minulých letech.

• SEO optimalizace – dohledatelnost stránek po-
mocí internetových vyhledávačů: 
V roce 2020 jsme pokračovali s PPC kampaněmi 
na Google v rámci programu AdGrats (AdWords 
pro neziskové organizace).

• Počet účastí na veřejných akcích: 5
• Počet výstav ilustrací: 5

Změny a problémy během realizace:
Veřejné akce naplánované na jaro, na kterých jsme 
chtěli projekt prezentovat, byly buď přesunuty na 
podzim, nebo zrušeny úplně.

Financování aktivity: 
Aktivita byla financována z dotace MŠMT, Úřadu 
vlády, darů a vlastních zdrojů.

D o k u m e n t a c e 
n a  w e b u  p r o j e k t u :
• Vydaná čísla časopisu a přílohy:  

www.zaedno.org/casopis/2020 
• Hry: www.zaedno.org/hry 
• Kvízy: www.zaedno.org/kvizy 
• Videonávody:  

www.zaedno.org/video-audio/videonavody 
• Předčítané texty:  

www.zaedno.org/video-audio/predcitane-texty 
• Soutěž Vícejazyčnost je bohatství:  

www.zaedno.org/soutez 
/vicejazycnost-je-bohatstvi-2020  

• Multikulturní programy:  
www.zaedno.org/mk-programy 

• Ostatní články k projektu:  
www.zaedno.org/home-kamaradi 

• Projekt v médiích (odkazy na většinu reportáží 
z veřejnoprávních médií):  
www.zaedno.org/o-projektu/projekt-v-mediich 
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
Projekt** Poskytovatel dotace Kč %*
Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež z národnostních menšin Úřad Vlády ČR 567 416 38,76

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

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 455 000 31,08

Kamarádi, časopis pro děti z národnostních menšin  
(9. ročník) Magistrát hl. m. Prahy 100 000 8,70

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 8. ročník Magistrát hl. m. Prahy 40 000 39,84
Výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí 
cizinců na území Prahy – publikace Jak rostla Praha Magistrát hl. m. Prahy 60 000 42,61

Programy na podporu žáků ve vzdělávání pro život 
v multikulturní společnosti Magistrát hl. m. Prahy 60 000 82,44

Dotace celkem 1 282 416 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12. 2020 – v tisících Kč
položka rok 2019 rok 2020
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 988 765
   1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 34 49
   4. Náklady na cestovné 22 14
   5. Náklady na reprezentaci 1 0
   6. Ostatní služby 931 702
A.III. Osobní náklady celkem 606 699
   10. Mzdové náklady 502 567
   11. Zákonné sociální pojištění 104 132
A.IV. Daně a poplatky celkem 1 1
   15. Daně a poplatky 1 1
A.V. Ostatní náklady celkem 4 4
   19. Kursové ztráty 1 1
   22. Jiné ostatní náklady 3 3
A Náklady celkem 1 599 1 469

BII. Přijaté příspěvky celkem 1 479 1 428
   2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 1 474 1 424
   4. Přijaté členské příspěvky 5 4
BIII. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 115 41
B Výnosy celkem 1 594 1 469

C. Hospodářský výsledek před zdaněním -5 0
D. Hospodářský výsledek po zdanění -5 0

F i n a n č n í  č á s t
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Vysvětlivky k tabulce na předchozí straně.

* Percentuální podíl na celkovém rozpočtu daného projektu.

** Na Úřad vlády České republiky a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jsme předkládali 
projekt Kamarádi, který obsahoval více aktivit. Na Magistrát hl. m. Prahy jsme pak předkládali projekty, 
které byly zároveň některými z dílčích aktivit výše zmíněného projektu Kamarádi. 

ROZVAHA K 31.12. 2020 – v tisících Kč
AKTIVA rok 2019 rok 2020
B Krátkodobý majetek celkem 51 55
B.II. Pohledávky celkem 10 0
   5. Ostatní pohledávky 10 0
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 40 54
   1. Peněžní prostředky v pokladně 5 6
   3. Peněžní prostředky na účtech 35 48
B.IV. Jiná aktiva celkem 1 1
   1. Náklady příštích období 1 1

CELKEM 51 55

PASIVA
A Vlastní zdroje celkem -14 -13
AII. Výsledek hospodaření celkem -14 -13
   2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -5 0
   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -9 -13
B Cizí zdroje celkem 65 68
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 2 0
   6. Dohadné účty pasivní 2 0
B.III. Krátkodobé závazky celkem 63 68
   5. Zaměstnanci 31 30
   7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj. 11 16
   9. Ostatní přímé daně 1 2
   15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 20 20

CELKEM 51 55
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P ř í l o h a  k   ú č e t n í  z á v ě r c e
k   3 1 .  1 2 .  2 0 2 0

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: 1
Osobní náklady činily: 698 726 Kč

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

Nevyskytují se.

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

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

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

pořízen a náklady související s jeho pořízením)
–  vlastní náklady (zásoby vytvořené vlastní 

činností)
–  jmenovitá hodnota (peněžní prostředky 

a ceniny)
–  reprodukční pořizovací cena (cena, za kterou 

by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm 
účtuje)

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

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

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

Způsob odpisování:
V účetním období se neodepisovalo.

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

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

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

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích 
měnách na českou měnu:
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou 
měnu se používá denní kurs ČNB. Majetek 
a závazky byly přeceněny kursem k 31. 12. 2020.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku 
a závazků: 
Ocenění reálnou hodnotou se nepoužívá.
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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 ....................................1 428 416 Kč
– z toho dary ............................................ 141 500 Kč
– z toho granty ...................................... 1 282 416 Kč
– z toho členské příspěvky ..........................4 500 Kč

Osoba oprávněná k podpisu: 
Sevdalina Kovářová Kostadinova, předsedkyně

Zpracovala: Sevdalina Kovářová Kostadinova, předsedkyně spolku.

Výroční zpráva 2020 | 27



www.kamaradi.eu

www.zaedno.org


