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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 sdružení je rozvoj multikulturní 
společnosti v České republice a vedení společnosti 
k větší toleranci a porozumění k národnostním 
menšinám a etnickým skupinám. Již 15let přispívá 
sdružení originálním a bezprostředním způsobem 
ke zvýšení informovanosti občanů o multikulturní 
společnosti a o dodržovaní lidských práv a vyvo-
lává veřejnou diskusi, obohacuje českou kulturní 

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

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 :
• ČT2, cyklus Sousedé – dokument o soutěži Více-

jazyčnost je bohatství v – 15. 2. 2019
• ČT2, cyklus Babylon– dokument o autorce pro-

jektu Kamarádi – 15. 2. 2019
• ČT-D, Zprávičky – reportáž ze soutěže Víceja-

zyčnost je bohatství – 12. 11. 2019
• ČRo Plus, pořad Mezi námi – reportáž z výstavy 

ilustrací z časopisu Kamarádi – 2. 3. 2019 
• ČRo Region, pořad My a oni – reportáž o Trifon 

Zarezanu – 2. 3. 2019
• ČRo Region, My a oni – rozhovor s předsedkyní 

spolku Zaedno, 30. 3. 2019
• ČRo, O Roma vakeren – rozhovor s předsedkyní 

spolku, 24. 9. 2019
• ČRo, O Roma vakeren – rozhovor s předsedkyní 

spolku, 26. 9. 2019
• ČRo Region, pořad My a oni – reportáž ze sou-

těže Vícejazyčnost je bohatství – 16. 11. 2019
• ČRo Plus, pořad Mezi námi – reportáž ze soutě-

že Vícejazyčnost je bohatství – 23. 11. 2019
• Časopis Roden glas – reportáže o aktivitách 

Spolku Zaedno
• Bulharský rozhlas, rádio Tatkovina – reportáž 

o Trifon Zarezanu

Internetové portály: 
• Annonce akce Trifon Zarezan  

www.kudyznudy.cz  
www.informuji.cz 
www.dnm-praha.eu  
programy.sms.cz 
www.kdykde.cz 
www.atlasceska.cz 
www.kdladvi.cz 
www.praha.eu

• 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 2019 proběhly za 
finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy  
a Úřadu vlády ČR a Ministerstva školství ČR.

Dále má naše sdružení finanční i nefinanční 
podporou od soukromých firem Bario s.r.o., 
On-tisk s.r.o., Magic Seven, s.r.o., Lezecké centrum 
tendON smíchOFF, Techmania Science Center, 
Dr. Oetker 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

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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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 Zareza-
na. Nejen pro Bulhary a Balkánce žijící v ČR, ale i pro mnoho mladých 
Pražanů se tato osobitá oslava stala vyhledávanou alternativou komerč-

ního 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 Bul-
harska, 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 bulhar-
ské kuchyně.

Autorem a organizátorem akce je Spolek Zaedno. Duchovní matkou praž-
ského Trifona byla Bojka Dobreva.

Večer byl 5krát natáčen Českou televizí pro pořady zaměřené na menšino-
vou tématiku, ale objevil se též reportážích do zpráv. Články jsou každo-

ročně uveřejňované i v periodickém tisku.

  rifon Zarezan  –   rifon Zarezan  –           
svátek vínasvátek vína
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T r i f o n  Z a r e z a n  – 
f o l k l o r n í  s v á t e k  v í n a
X V I I .  r o č n í k
1 5 .  2 .  2 0 1 9
K D  L á d v í

Přípravná fáze: 1. 1. 2019 – 15. 2. 2019
V této fázi probíhalo jednání s provozovateli 
sálu a zamluvení termínu, jednání s účinkujícími 
a propagace akce. V rámci propagace byly vytiš-
těny a dobrovolníky distribuovány plakátky A3 
a letáky A5. Těžiště propagace bylo přesunuto do 
bezplatné i placené reklamy na internetu. Infor-
mace o akci byly umístěny v internetových kultur-
ních přehledech, na stránkách www.zaedno.org, 
na webových stránkách partnerů, sociálních 
sítích, byla puštěna AdWords kampaň ve vyhledá-
vači a rozeslány e-mailem.

Vlastní akce: 15. 2. 2019
Letošní ročník proběhl v tradičním duchu. Oslava 
proběhla v Kulturním domě Ládví. Jako každý 
rok jsme připravili rozmanitý program s více 
než 90 účinkujícími. Letos navštívilo svátek vína 
celkem přes 400 lidí (Zejména Bulhaři a Češi, ale 
i příslušníci jiných menšin.). Přišlo 150 platících 
návštěvníků a více než 260 neplatících (návštěv-
níci v krojích, účinkující, členové a sympatizanti 
Zaedno, doprovod účinkujících a zástupci part-
nerských společností).
Pražský Trifon Zarezan je osobitou folklorní osla-
vou a neodmyslitelně patří mezi největší balkán-
ské slavnosti, konané pravidelně v Praze od roku 
2003. Na bujarém večeru mohli hosté ochutnat 
proslulé odrůdy bulharských vín a jídla a pochuti-
ny balkánské kuchyně.
Vystoupily dva taneční soubory – Bulgari z Prahy 
a Pendari z Vídně a Pěvecký sbor Hlasy Bulharska. 
Taneční náladu dotvořila skvělá kapela Mijaktiç 
Orkestar.
Tradičně, hned u vchodu, vítaly návštěvníky 
dvě krojované slečny pitou a šarenou solí, aby je 
navnadily k dalším ochutnávkám Balkánu v po-
době skvělého jídla a výborných bulharských 
vín, které zajistila bulharská restaurace Hercovka 
a společnost Prowine.
Večer zahájil bulharsko-český smíšený pěvecký 
sbor Hlasy Bulharska pod Vedením Radostevy 
Kostovy, který procítěně přenesl několik bulhar-
ských národních písní.

www. zaedno.org

Kulturní dům Ládví (u výstupu z metra C)    Vstup 200 Kč, v kroji – zdarma

Trifon Zarezan17. balkánský svátek vína15. únor 2019, 19 h
Ráda bych 

volila nového 
prezidenta 
– mladého, 
krásného, 

vtipného šviháka.

Prezidenta?
Ne, pojďme si 
zvolit nového 
cara Trifona!

Zahraje Mijaktiç OrkestarSoutěž o výběr Cara vína Trifona  3 taneční soubory  2 pěvecké sbory  balkánské speciality a vína
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Pak parket nastoupil taneční soubor Bulgari, který 
to rozjel ve velkém stylu. 20 nadšených taneční-
ků a tanečnic předvedlo, jak se tančí bulharské 
choro. Soubor již léta působí pod vedením Todora 
Raleva při spolku Zaedno. Po krátké přestávce, ve 
které vedla Milena Přikrylová rychlokurz bul-
harských a řeckých tanců, vystoupil soubor ještě 
jednou – a to v úplně nových krojích, které byly 
pořízeny na sklonku roku 2018.
Aby si mohlo zatančit i publikum, vystoupila 
skvělá česko-srbská kapela Mijaktiç Orkestar, kte-
rá ve vlastních zajímavých aranžmá interpretuje 
hudbu z balkánských končin.
Pak nadešel čas zvolit letošního cara vína Tri-
fona Zarezana. Tuto improvizovanou soutěž letos 
moderoval Georgi Bečev za asistence loňského 
Trifona Petko Kyuchukova. Kandidáti na cara se 
utkali v několika disciplínách – poznávali víno, 
zařezávali vinnou révu, pletli si z ní korunku. Do 
semifinále pak pokračovali ti, kteří se nejvíce zalí-
bili dámské porotě z publika. Pak museli předvést 
svoji vyrovnanost ve stoji na úzkém špalíku na 
jedné noze, sílu v přetahování se lanem, a nakonec 
zatančili ručenicu. Nejlépe z nich obstál a největ-
ším potleskem byl odměněn Sven, který do Prahy 
dorazil se souborem Pendari až z Vídně. Stal se 

carem vína pro rok 2019!
Soubor Pendari vystoupil hned v následující části 
programu. Tvoří jej Bulhaři žijící v rakouské me-
tropoli a vede ho Galia Mileva. Do Prahy s nimi 
přijeli i autentičtí bulharští dudáci (gajdari), kteří 
nás seznámili s další součástí rozmanitého bulhar-
ského folkloru.
Závěrečný blok patřil znovu Mijaktiç Orkestar. 
Za jejich hudebního doprovodu jsme vylosovali 
tombolu a několik šťastlivců od nás dostalo věcné 
ceny. 
Celým večerem nás provázel zvučný český hlas 
moderátora Lukáše Klementa a jemný bulharský 
hlas Silvie Baklicharove.
Na organizování akce se podílelo 20 dobrovolní-
ků. Z akce byl pořízen a sestřihán videozáznam, 
který byl umístěn na naše webové stránky za 
účelem propagace činnosti spolku, tanečního sou-
boru ale rovněž dalších ročníků této společenské 
akce. 
Více informací, fotografie a video najdete na webu 
www.zaedno.org

Financování aktivity
Vzhledem k tomu, že se akce konala dříve, než 
jsme vůbec věděli, jestli dotace dostaneme a v jaké 
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výši, byl Trifon Zarezan 2019 nejprve financován 
z vlastních zdrojů (z vlastních finančních pro-
středků členů Spolku Zaedno, vstupného a člen-
ských příspěvků). Po obdržení dotací byla aktivita 
refinancována z dotací MKČR (40,81 %) a Magis-
trátu hl. m. Prahy (59,19 %). Prostředky z vlast-
ních zdrojů a výtěžek z prodeje vstupenek byly 
uvolněny a použity k financování dalších aktivit 
v rámci dalších projektů Spolku Zaedno. 

Ohlasy v médiích:
• ČRo Region, pořad My a oni – reportáž o Trifon 

Zarezanu – 2. 3. 2019
• Časopis Roden Glas – reportáž o Trifon 

Zarezanu
• bulharské rádio Tatkovina – reportáž o Trifon 

Zarezanu

Problémy:
Vzhledem k tomu, že se jednalo již o 17. ročník 
a organizaci této velké akce již velice dobře zvlá-
dáme, jsme se letos nepotýkali s organizačními 
problémy.

20
19

cena 200 Kč

15. 2. 2019, 19 h, KD Ládví, Burešova  1661/2, Praha 8

www.zaedno.org

Vstupenku si ponechejte, bude slosována v tombole!
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vstupenka 
číslo: 001

Trifon zarezan 17. balkánský svátek vína
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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 2019 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, 
zástupce vedoucího je Marie Přikrylová.
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. Vedoucími se-
minářů bývají naši vedoucí tanečníci (hlavně Todor 
Ralev, dále Marie Selingerová, a Tereza Blažková), ale 
míváme i hosty z jiných souborů.

Přehled nejdůležitějších vystoupení a interních 
seminářů souboru Bulgari v roce 2019
• Leden – únor – každotýdenní workshopy pro 

děti z Bulharské školy – Doktora Petara Berona.
• 15. 2. – Vystoupení na tanečním večeru Trifon 

Zarezan – Praha
• 16. 3. – Vystoupení na festivalu Balkanalia – 
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Groses Treffen zum internationalen Volkstanz – 
Drážďany, Německo

• 7. 4. – Vystoupení na výročním galakoncertu 
SKS Radost – Městská knihovna, Praha 1

• 9. 4. – Velikonoční vystoupení národnostních 
menšin – Staroměstské nám. Praha

• 14. 4. – Vystoupení na akci Velikonoce na Praze 
4 – KC Novodvorská a DNM

• 10.–12. 5. – Vystoupení na Mezinárodním 
sjezdu Bulharů „На Мегдана на Другата 
България“ – La Nucía, Španělsko

• 30. 5. – Vystoupení na festivalu Praha Srdce 
Národů, Staroměstské nám. Praha

• 20. 7. – Výroční galakoncert souboru Bulgari, 
DNM–Praha

• 25. 8. – Vystoupení ve folklorním bloku – 
Sportmanie Plzeň 2019

• 14. 9. – Vystoupení na Dnech Prahy 11, Praha 
Jižní město

• 28. 9. – Vystoupení na Festivalové dny Víra, 
Naděje, Láska a Moudrost, Naměstí Míru, Praha

• 19. 10. – Účast na semináři bulharských lidových 
tanců, folklorní koncert a zábava – Brno

• 2–3. 11. – Interní dvoudenní taneční workshop 
– Zámek Lešany

• 18. 11. – Vystoupení na Festival Hand in Hand 
durch Musik und Tanz, Jena, Německo

• 23. 11. – Vystoupení na festivalu Kolem světa – 
Praha, Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9

• 13. 12. – Vánoční koncert a zábava souboru 
Bulgari, DNM-Praha

Financování aktivity: 
Z dotace MKČR jsme hradili pouze pronájmy sálu 
na taneční kurzy. Ostatní aktivity tanečního souboru 
si hradili jeho členové sami.
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V ý t v a r n é  d í l n y 
i n s p i r o v a n é  b u l h a r s k ý m i 
l i d o v ý m i  t r a d i c e m i

Tato aktivita byla součástí širšího projektu 
multikulturních programů, které jsme 
realizovali v roce 2019 v Praze. Podrobnosti na 
straně 26

Realizace aktivity:
V rámci spolupráce s partnerskou školou 
a Domem národnostních menšin jsme uspořádali 
program ve formě kreativně-edukativní dílny 
s bulharskou tématikou pro děti školního věku. 
S partnerem jsme domluvili téma a termín 
a následně byl schválen námi navržený program. 
Partner propagoval program na svých webových 
stránkách. 
V programu jsme využili podpůrné materiály 
připravené v předchozím roce. Dále jsme zajistili 
výtvarné potřeby a materiál.
Realizace dílny: 
19. červen – MŠ Lyčkovo náměstí / DNM
V první části programu se děti seznámily 
se životem lidí z bulharské menšiny formou 
zajímavých přednášky a formou otázek 
a odpovědí. Druhá část byla interaktivní a měly 
charakter kreativního workshopu, který vycházel 
z tradic a kultury Bulharska.

Financování aktivity: 
Aktivita proběhla za finanční podpory Magistrátu 
hl. m. Prahy, z dotace MKČR jsme na ni nečerpali 
finanční prostředky. 

V ý s t a v a  m a g i s t r y  u m ě n í 
S e v d a l i n y  K o v á ř o v é 
K o s t a d i n o v é

Realizace aktivity.
V rámci spolupráce s jednotlivými partnery, 
u nichž byly výstavy umístěny zcela zdarma, jsme 
domluvili termíny. Partneři propagovali výstavy 
mezi návštěvníky a na svých webových stránkách. 
Na výstavy jsme vytvořili a vytiskli plakáty. 
Výstavu připravenou v předchozím roce jsme 
umístili na dvou místech v Praze
• únor – Galerie Domu národnostních menšin, 

Vocelova 3, Praha 2 – v rámci výstavy proběhly 
zážitkové workshopy pro dospělé. Na akci byla 
přítomna reportérka z Českého rozhlasu

• září – Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Odhadujeme, že v roce 2019 výstavu shlédlo 
kolem 300 osob.

Financování aktivity: 
Z dotace MKČR byl financován tisk plakátů 
k výstavám. 

25. 2., 18 H – VERNISÁŽ VÝSTAVY 

A ZÁŽITKOVÉ WORKSHOPY PRO 

DOSPĚLÉ. DEJTE ZELENOU SVÉ 

KREATIVITĚ A SOUZNĚNÍ S UMĚNÍM.

Byl jednou jeden svět. Ten byl veliký, až nepředstavitelně velikánský. Žili v něm lidičkové.  

Hle, ti byli maličcí, miniaturní až nicotní. Jenže si to o sobě nemysleli.

ilustrace 
Sevdy 

Kovářové 

GALERIE DOMU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

VOCELOVA 3, PRAHA 2

11. 2. – 9. 3. 2019
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Н а  к а к в о  с е  с м е я т 
б ъ л г а р и т е  /  Č e m u  s e 
s m ě j í  B u l h a ř i 
d v o j j a z y č n á  t i š t ě n á 
a   e l e k t r o n i c k é 
p u b l i k a c e .

Realizace aktivity.
Přípravná fáze: 1. 7. 2019 – 15. 9. 2019
Shromažďování textů.
Redakční fáze: 15. 9. 2019 – 30. 11. 2019
Překlad textu, tvorba ilustrací, výběr 
a úprava ilustrací, sazba publikace.
Výrobní fáze: 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019
Sazba publikace, jazykové korektury, 
tisk publikace, příprava a publikování 
elektronických verzí publikace.

Popis publikace.
Dvojjazyčná, bulharsko-česká humorná 
kniha sestavená z úryvků klasických 
bulharských humoristických děl ale také 
z textů lidové slovesné tvorby. Kniha je 
ilustrována kresbami Sevdaliny Kovářové.

На какво се смеят 
българите  

Čemu se smějí Bulhaři
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Dvojjazyčná bulharsko-česká publikace Čemu 
se smějí Bulhaři nabízí seznámení s bulharskou 
lidovou kulturou prostřednictvím humorných 
textů a anekdot. Kniha je obohacena mnoha 
ilustracemi, které dokreslují její obsah, například 
i pro mladší čtenáře nebo pro čtenáře, kteří nejsou 
bulharského původu.
Bohatství lidových tradic se zrcadlí zejména 
v ústním folklóru. U malých i velkých čtenářů 
jsou stále velice oblíbené humorné historky, 
povídky, hádanky a také pohádky, vyprávění 
a anekdoty. Asi ne existuje Bulhar, který by 
neznal Chytrého Petra a jeho příhody. Často 
je zesměšňována hloupost – různí prosťáčci, 
naivní či nezkušení lidé nechápou normální věci, 
neumějí se chovat v běžných situacích.

Technická specifikace: 
• Formát 210 x 260 mm
• Počet stran 42 + obálka
• Vazba: V2
• Náklad: 400 ks
• E-kniha: formáty MOBI (pro čtečky Kindle), 

EPUB (pro ostatní čtečky) a PDF

Distribuce: 
• Tištěná kniha DNM – Praha, Bulharský kulturní 

institut, Bulharská škola a ambasáda v Praze, 
bulharské kluby a sdružení v ČR, povinné 
výtisky.

• V roce 2020 budeme publikaci zasílat na 
případné objednávky a rozdávat na akcích 
Spolku Zaedno.

• E-kniha je zdarma distribuovaná 
prostřednictvím portálu Palmknihy.cz 

• E-kniha je volně ke stažení ze stránek 
www.zaedno.org, kde je také náhled tištěné 
verze na platformě www.issuu.com 

Propagace: 
• Na E-knihu máme v současné době aktivní PPC 

kampaň na Google – AdWords
• Zveřejnili jsme záznam na portále 

www.databazeknih.cz 

Financování aktivity: 
Kniha byla financována z dotace Ministerstva 
kultury České republiky.

из Торбата с лъжитеТурският хитрец Настрадин Ходжа дошъл от Анадола в българската земя да лъже народа. 

Тук лъгал, там лъгал, най-сетне стигнал в Хитър-Петровото село. Срещнали се двамина-

та хитреци на улицата до плета на поповата къща. Настрадин Ходжа попитал:

– Ти ли си Хитър Петър?– Аз съм – отговорил Хитър Петър.– За тебе съм чувал, че умееш майсторски да лъжеш.
– Тъй приказват хората – навел скромно глава Хитър Петър – и за тебе съм чувал същото.

– Ами какво правиш тука? – попитал ходжата.
– Подпирам плета да не падне.– Искаш ли да се надлъгваме? – предложил ходжата.
– Защо не. Само че сега не мога, защото съм забравил лъжите си вкъщи. Нося ги в една 

торба и когато не ми трябват, ги държа окачени на стената. Ако подложиш гърба си да под-

пираш плета, додето изтичам до вкъщи и си взема торбата с лъжите, ще се надлъгваме.

– Иди – казал ходжата, – ама бързай!Хитър Петър кривнал надолу, влязъл в едно кафене и си поръчал кафе, а ходжата подло-

жил гръб, подпирал поповия плет и чакал Хитър Петра. Чакал, чакал, додето мръкна-

ло и притъмняло. Прибрал се ядосан.На другия ден ходжата пак срещнал Хитър Петра и се разви-
кал:

– Абе, Петре, ти защо не дойде вчера да се на-длъгваме? Нали уж отиде да си вземеш торба-та с лъжите, а не се вести никакъв. Ти май че се уплаши.
– Ходжа – отвърнал Хитър Пе-тър, – каква по-голяма лъжа искаш от тая, да те накарам цял ден да подпираш дядо-поповия плет и да чакаш торбата ми с лъжите?

Ходжата си 
прехапал уст-

ните. Ки-
пнал, но 

нищо не 
казал.

Откъс от 
приказка 
на Ангел 
Каралийчев

13

z Chytrý Gjuro  

a jeho chytří druhové

Objevil se jednou medvěd, pěkná šelma, sežral 

dívky u studen, babky u ohnišť, dědky v krč-

mách a děti na ulicích. Nenašel se nikdo, kdo by 

medvěda zabil a zlo z vesnice vyhnal.

Našel se nakonec chytrý Gjuro se 

svými chytrými druhy. Vodil je Gjuro 

po lese zeleném, po horách i po 

dolech a zapřísahal je – medvěda 

musí chytit a živého či mrtvého 

do vsi přivézt.
Chodili, toulali se, padali 

a zase vstávali – medvědí brloh 

nalezli.
I zaradoval se chytrý Gjuro 

a s ním i jeho chytří druhové.

„Hej ty, medvěde Todore, 

vylez, ať spolu zápasíme!“

Zařval medvěd, pěkná šel-

ma, ze své chladné díry. Řve, 

ale nevylézá.
„Jen počkej, však já tě na-

učím!“ zakřičel chytrý Gjuro 

a potom povídá svým chytrým 

druhům: „Přivažte mě kolem 

pasu pořádnými provazy, pak mě 

spusťte do medvědího doupěte, 

abych medvěda, pěknou šelmu, za 

uši vytáhl.“
Chytří junáci přivázali chytrého Gjura 

a pustili ho do medvědího brlohu.

Chňapl medvěd Todor po Gjurově chytré hlavě a zařval.

„Aa, ulovil ho! Drž, Gjuro!“ zakřičeli chytří junáci a začali tahat za provaz.

Tahají ven, medvěd zas tahá dovnitř. Medvěd tahá dolů, oni zas tahají nahoru!

Po chvíli – co to vidíme! Vytáhli chytrého Gjura bez hlavy...

Diví se té podívané chytří junáci.

„Bratře, kde má Gjuro hlavu?“

„A měl on hlavu?“

Úryvек z pohádky Elina Pelina

21

Пиленце
Габровец поправил покрива на съседката си – стара жена – и на тръгване тя взела да се 

одумва:
– То, синко, как да ти се отблагодаря, какво да ти дам? Ей на, сливи да ти набера, ама са 

още зелени... Тиква да ти откъсна – още не е узряла... Пиленце да ти хвана – още са мънич-

ки...
– Че като са мънички, хвани ми двечки! – отвърнал късо той.Kuřátko

Gabrovan opravoval střechu sousedce – staré ženě – a když byl na odchodu, začala se vykruco-

vat:
„No, synku, jak bych ti jen poděkovala, co bych ti mohla dát? Podívej, švestky bych ti natrhala, 

ale jsou ještě zelené ... Dýni, bych ti odříznula – ještě není zralá ... Kuřátko bych ti chytila – ale jsou 

ještě maličká...„Tak když jsou maličká, chytni mi dvě!“ odpověděl krátce.

26
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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.

P r a ž s k á  a b e c e d 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: 
květen: přípravné práce; červen – říjen: příprava 
tištěného a elektronického materiálu a propagace 
na internetu; říjen: tisk; listopad: oslovení příjemců 
a distribuce, publikování interaktivního materiálu na 
web; prosinec: hodnocení.

Popis: 
Jakožto samostatná regionální příloha časopisu byla 
ve 4. kvartále vydána publikace (výukový materiál) 
Pražská abeceda. 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 nejen na seznámení 
s českou psací abecedou, ale i na seznámení s Hlav-
ním městem Praha a jeho reáliemi. Celá publikace je 
doplněna kartami na podporu výuky psacích písmen 
a zábavnými tematickými hracími kartami. Publikace 
má rovněž interaktivní elektronickou podobu.

Technická specifikace: 
• Formát 210 x 297 mm
• Barevnost: plnobarevná
• Počet stran 52 vč. obálky
• Vazba: V2
• Náklad: 1500 ks
• E-kniha: formát PDF

Distribuce: 
• Tištěná kniha: 60 ks vybrané pražské školy, cca 

140 ks knihovny po celé ČR, povinné výtisky, 
DNM – Praha, konference Praha a národnostní 
menšiny, výstava Schola Pragensis, Evropský 
dům, Národní informační centrum pro mládež 
NICM, Integrační centrum Praha, Meta o.p.s. 
InBáze, z.s. Celkem 1200 ks. 

• V roce 2020 budeme zbylé výtisky zasílat na 
případné objednávky a rozdávat na akcích 
Spolku Zaedno.

• Elektronická verze: formát PDF; E-kniha je 
zdarma distribuovaná prostřednictvím knižního 
e-shopu Palmknihy.cz 

• volně ke stažení ze stránek projektu, kde je 
doplněna o multimédia a interaktivitu; 

• Náhled tištěné verze je umístěn na platformě 
issuu.com

PRAŽSKÁ

abeceda

Aa A a

Cc C c

Bb р  Ё

Dd с  d
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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  –  8 . 
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 2019). 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, rakouská němčina, polština, 
srbština, ruština, běloruština, chorvatština, řečtina, 
romština, rusínština. 
Během roku jsme obdrželi 39 nových objednávek na 
zasílání časopisu od škol a organizací.

Specifikace publikace:
• Název: Kamarádi, časopis pro vícejazyčné děti 

a multikulturní výchovu
• Formát: A4 naležato, 28 stran 
• Náklady na jedno vydání: 137 000 Kč (započítá-

ny náklady na redakční práce, tisk a distribuci)
• Náklad: 1800 ks / vydání

1.

KLÁŠTER NA STARÉM MĚSTĚ
Tento gotický klášter se nachází na 
vltavském břehu a byl založen v roce 
1231 českou princeznou Anežkou 
Přemyslovnou. Anežka byla vysoce 
vzdělaná a moudrá žena. Neprovdala se 
a žila v klášteře. Za svou dobročinnost 
byla v roce 1989 svatořečená – stala 
se z ní sváta Anežka Česká.

_ nežka

_ leš

_ rabela

_ lice

_ drian

_ lois

_ neta

_ rtur

jahoda
hračka

pračka
učitel

škoda
sestra

knížka
maminka

LÉKAŘK_

UČITELK _

ŘIDIČK_

ZPĚVAČK _

UKLIŽEČK _

KUCHAŘK _

ARCHITEKTK_

DOKTORK_

INŽENÝRK_

MALÍŘK_

✍ PSANÍ Procvičuj psaní psacího písmena A, a.

A A
a a

🧓🧓 PAMATUJ SI V češtině máme A, a i Á, á. 
To druhé, s čárkou, se vyslovuje dlouze.

😉😉😉😉ÚKOL  Do jmen dopiš velká písmena A.

😉😉😉😉ÚKOL  Dopiš písmena A a tvoř povolání 
pro ženy.

😉😉😉😉ÚKOL  Zakroužkuj slova, končící na písmeno a.

8

PÍSMENO  A ⏳

ANEŽSKÝ KLÁŠTER

A A
a a
Aa Aa

1

1

2

2

4

4

3

3

A aAa
2.

USEDLOST NA SMÍCHOVĚ
Nachází se na Praze 5 v Mozartově 
ulici. Byla pojmenována po prvních 
majitelích Františce Bertramské 
a Františkovi z Bertramu. V 18. století 
vilu zakoupila hudební rodina Duškovi. 
V letech 1787–1791 navštívil Ber-
tramku známý skladatel W. A. Mozart 
a zde dokončil operu Don Giovanni.

bR
BP

b
f

P
R

b
d

m

BROSKEV BRAMBOR BROKOLICE

✍ PSANÍ Procvičuj psaní psacího písmena B, b.

р р
Ё Ё

😉😉😉😉ÚKOL  Dopiš velká písmena B.

Moje kamarádka  _ ára mi pujčí pero.

Naše učitelka se jmenuje paní  _ artošová.

V létě pojedeme do  _ ulharska.

Babička bydlí v  _ enešově.

😉😉😉😉ÚKOL  Zakroužkuj všechna písmenka B, b.

😉😉😉😉ÚKOL  Zakroužkuj písmena B ve slovech.

🧓🧓 PAMATUJ SI Jména lidí, měst, vesnic a zemí 
začínají vždy velkým písmenem.

р b
B

9

PÍSMENO  B

BERTRAMKA

р р
Ё Ё
Bb Bb

52

2

3

4
5

1

1

3

4

Bb р  Ё
31.

MUZEUM NA STARÉM MĚSTĚ
Bylo založeno roku 1906 a je jedním 
z nejstarších na světě. Spravuje kolem 
40 000 předmětů a 100 000 knih, 
spojených s životem a osudy židů. K mu-
zeu mimo jiné patří památka světového 
významu – Starý židovský hřbitov, dále 
Obřadní síň a Maiselova, Pinkasova, 
Španělská a Klausová synagoga. 

✍ PSANÍ Procvičuj psaní psacího písmena Ž, ž.

Э Э 
Ž Ž
Ž Ž

 ž ž ž  Э c W

 Z V z u Ž Y Z
W X Ž Y  Э X Z

 Э N z  Э ž h ž
Z Z ž ž ž L l
Ž V Ž M Y P M

Ž N ž ž Ž Ž 🐢🐢

😉😉😉😉ÚKOL Cesta k želvě vede po písmenech Ž, ž. Najdi ji.

😉😉😉😉ÚKOL  Spoj slabiky podle vzoru a tvoř slova na 
písmena Ž. Doplň chybějcí písmena Ž. 

ŽA
ŽÍ
ŽA
ŽU
ŽI

ZEŇ
BÁK
DLE
PAN
LUD _ ÁBA  _ ANETA

38

PÍSMENO  Ž

ŽIDOVSKÉ MUZEUM
1

1

3

4

5

2

2

3
4

Э Э
Žž Žž

6

5Ž ЭŽž

Č č
Čč

ČERTOVKA

G g
Gg

GRÉBOVKA

J Џ
J j

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

AaAaAa
A a

ANEŽSKÝ KLÁŠTER

с d
Dd

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

H Ћ
Hh

HVĚZDA

K А
Kk

KARLŮV MOST

р Ё
Bb

BERTRAMKA

Ee
E Ђ

EMAUZY

Ch ch
Ch ch

CHODOVSKÁ TVRZ

L Б
Ll

LETIŠTĚ 

C c
Cc

CELETNÁ

Ff
т Њ

FRANTIŠKÁNSKÁ ZÁHRADA

у Ќ
I i

INVALIDOVNA

M Д
Mm

MALÁ STRANA

🎲🎲🎲🎲HRA  Vystřihni karty s písmeny. Písmena procvičuj. Odpovídej na kvízové otázky ze zadních stran karet.

Odpovědi na kvízové otázky
A: Na Starém Městě.
B: W. A. Mozart.
C: Na Starém Městě.
Č: Kanál na Vltavě.
D: Protože má kamenný zvon 

zasazený do nároží.
E: Během druhé světové války.
F: Na Novém Městě. 
G: Park s vinicí.
H: Šesticípé hvězdy.
Ch: Na Jižním Městě.
I: V Karlíně.
J: Volně stojící zvonice kostela.
K: Král Karel IV.
L: Po prvním prezidentovi 

ČR Václavu Havlovi.
M: Kostel sv. Mikuláše.           ↪
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• Počet vydaných čísel: 5 
• Způsob distribuce: distribuční společností do 

škol, knihoven a organizací pracujících s dětmi 
z cílové skupiny

• Počet předplatitelů: 485 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, 1600 ks rozdáváno na prezentačních 
akcích časopisu, 160 ks povinné výtisky) Zbýva-
jících 240 ks ponecháno na prezentační účely na 
začátek roku 2020 a do archivu spolku.

• Remitenda: za číslo – 0 / za rok – 0

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 kultur-
ním službám (dostupnost pro sociálně a zdravotně 
znevýhodněné skupiny, pro menšiny, pro majoritní 
společnost ad.). S časopisem se velice často pracuje ve 
třídách na 1. stupni základních škol, kde jsou pří-
tomné děti z různých společenských vrstev i různých 
národností. Část nákladu se distribuuje do veřejných 
knihoven, kde je časopis 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. 

Biela pani pri kaplnke

Keď sa mládenec Fiľko vracal od svojej milej v Čajkove, stretol 
pri poľnej kaplnke Bielu pani, ktorá ho požiadala, aby ju od-

prevadil pod Kamenec. Ocitli sa vo veľkom podzemnom kostole, 
pred oltárom horeli sviece, stál tam aj kňaz a v laviciach sedeli 
hostia – čarodejníci. Po sobáši nevesta nasadla do čierneho koča 
ťahaného čiernymi koňmi a povedala, že sa pro manžela do roka 
a do dňa vráti. Odvtedy, ako sa Fiľko našiel pri kaplnke, zmenil 
sa na nepoznanie. O rok zmizol niekde na tri dni a keď sa vrátil, 
úplne sa pomiatol, až nakoniec zomrel. Ľudia spomínajú, že od 
jeho smrti plakáva na hornom Kamenci malé dieťa. Bielu pani 
pri kaplnke odvtedy nikto nevidel. 

Likavská Biela pani

Tradícia hovorí, že občas sa v prázdnych oknách spustnuté-
ho hradu objavuje biela postava vysokej ženy, oblečenej do 

bielych šiat. Podľa povesti ide o ducha dobrej pani hradu, ktorá 
pre neznáme príčiny nenašla vo svojom hrobe pokoj. Biela pani 
sa ukazuje najmä počas letných nocí na poliach, keď dozrieva 
obilie. Vtedy roľníci očakávajú dobrú úrodu. 

Bratislavská Biela pani

Na Venturskej ulici stávala stará „mincovňa“. Na tomto mies-
te v roku 1465 založil kráľ Matej Korvín Academiu Istro-

politana. Po zániku univerzity sa v tomto dome razili mince. 
Dom neskôr kúpil významný bratislavský mešťan. Vdova po ňom 

5

sněženkapetrklíč
narcis

maceška

modřenec

tulipán
květ magnolievětvička 

s poupaty
kočičky

zlatý déšť

Spoj správně název květiny 
s obrázkem. U každého 
obrázku dopiš názvy ve 
svém druhém jazyce.

náročnénáročné

střednÍstřednÍ8+
Polsko
Na Bílou sobotu chodí zástupy věřících v této silně katolic-
ké země do kostela nechat si posvětit potraviny, na nichž si 
pak pochutnají se svými blízkými na Boží hod velikonoční. 
Po postním období mezi nimi nesmí chybět klobásy, ale 
také chléb, sůl a hlavně křen jako symbol zdraví. 

Řecko
Z  kostela si domů Řekové nosí oheň, se kterým udělají 
kříž nad vchodem do domu, aby byli ochráněni. Na ost-
rově Korfu vyhazují na Bílou sobotu dopoledne z  oken 
vázy s vodou. Tento zvyk má zabezpečit úrodu a hojnost 
v novém roce. Řekové musí mít na Velikonoční pondělí na 
sobě něco nového.

Slovensko
Příprava na Velikonoce na Slovensku obvykle začíná ruku 
v ruce s jarním úklidem a zdobením domácností pučícími 
větvičkami a barevnými stužkami. Zde se slaví Velikonoce 
velmi podobně jako v Čechách, jen s tím rozdílem, že po 
Velikonočním pondělí ještě následuje takzvané odplatné 
úterý, kdy chodí na pomlázku děvčata a šlehají chlapce. 

Rusko
Pravoslavné Velikonoce se slaví v jinou dobu, neboť se stále 
řídí juliánským kalendářem a  jejich vyvrcholení představu-
je noc z Bílé soboty na Velikonoční neděli. Vajíčka se barví 
červenou barvou, která symbolizuje Kristovu krev. Skořápky 
Rusové rozbíjejí hřebíky, aby si připomněli utrpení Ježíše.

Bulharsko
Zde je určitě nejzábavnějším zvykem ťukání vajíček. Kaž-
dý si vybere jedno vajíčko a střídavě je ťuká o vajíčko ka-
maráda. A to nosánek o nosánek (špičatější část vajíčka) 
a  pak zadeček o  zadeček (protější špička). Poté, co se 
všichni vystřídají, ten, jehož vajíčko zůstalo zdravé, může 
počítat s tím, že i on bude zdravý a šťastný. 

Velikonoční 
křížovka

8.

V
1. V

10. 12.

7. V B

6. Z 11.

5. 2. S P
Z

9.

M
4. K

3. K

Vodorovně:
1. Strom, ze kterého se dělá pomlázka
2. Jsou špatné na zuby
3. Zdobená vajíčka
4. Mláďátka od slepice
Svisle:
5. Běhá rychle, má dlouhé uši
6. Snáší vejce
7. Velikonoční pečivo
8. Mají žloutek a bílek
9. Váže se na pomlázku
10. Rostou na stromech, mají lístky
11. Je pletená z vrbových proutků
12. Symbolizuje Ježíše Krista

Spojovačka

8+

Správné odpovědi 
na straně 27. 5

kočičky

Vukodlak

Jedan je pokojnik sedmu noć 
nakon sahrane došao u kuću 

svojoj ženi i počne je hvatati 
svojim ledenim rukama, grliti kao 
kliještima, škripati i cvokotati zu-
bima. Žena se nikako nije mogla 
osloboditi te napasti sve dok nisu 
zapjevali pijetli. 

To se ponavljalo iz noći u noć. 
Na kraju ukućani odluče raskopa-

ti grob i pokojnika probosti glogovim kolcem. 
Ipak im je jedna vračarica dala savjet da ne diraju grob ako nisu 

sigurni da je vukodlak u njemu. Zato neka mu žena pri sljedećem 
susretu sveže za nogu klupko konca koje će se odmatati pri njego-
vu hodu. Kad su ukućani po koncu vidjeli da je vukodlak u grobu, 
otkopali su ga i naišli na strašan prizor. Mrtvac je bio potpuno 
izobličen. Proboli su ga kolcem i zatrpali jamu. Više nije dolazio. 

Vlkodlak

Jeden nebožtík přišel sedmé noci po svém pohřbu domů ke své 
manželce a začal ji chytat ledovýma rukama, objímat jako by měl 

klepeta a skřípal a cvakal zuby. Žena se nijak nemohla tomu útoku 
bránit, dokud nezazpívali kohouti.

To se opakovalo noc co noc. Nakonec se lidé v domě rozhodli 
otevřít hrob a nebožtíka probodnout hlohovým kůlem.

Ale jedna vědma jim poradila, aby se hrobu nedotýkali, pokud si 
nejsou jisti, že je v něm vlkodlak. Proto by mu měla žena při jeho 

příští návštěvě přivázat na nohu konec nitě, která se bude odmotá-
vat z klubíčka po jeho odchodu. Když pak domácí viděli, že konec 
klubka vede k vlkodlakovi do hrobu, vykopali jej a uviděli tam 
hrůzný výjev. Mrtvola měla úplně znetvořený obličej. Probodli ji 
tedy kůlem a jámu zahrabali. Vícekrát už nepřišel. 
* Postava vlkodlaka odpovídá českému upírovi, 
ale na Balkáně se obě postavy zaměňovaly.

1 Jakou chytrost vymysleli lidé na vlkodlaka? 
Odpověz na otázku ve svém druhém jazyce.

2 Srovnej chorvatský a český text. Našel jsi 
podobná slova? Vyjmenuj je.

náročnénáročné10+

Více takovýchto slovíček 
najdeš v kvízu Falešní přátelé – 
chorvatština na www.kamaradi.eu

kamaradi.eu
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ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 2, 2019

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

kamaradi.eu

Překlad 

do češtin
y 

z polštiny nebo 

těšínského nářečí

Vyhlášení 
Překladatelské 
soutěže

číslo 2, 2019

JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

do češtin
y 

z polštiny nebo 

těšínského nářečí

Překladatelské 

2
Setkání s  bájnými bytostmi 
různých evropských národů

velikonoční tradice 
různých národů

sváteční Recepty
věštící 

skládačka
 str. 4–7

velikonoční tradice velikonoční tradice 
Jaro je tu!

 str. 27

 str. 8–25

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 3, 2019

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

kamaradi.eu

Speak dating – junior
str. 23–24

soutěže 
Vícejazyčnost 

je bohatství

vyhlášení 
Zúčastni se 

a vyhrej výlet
 

pro celou
 třídu!

str. 27–28

str. 25–26

 str. 27

3
Malovaná 
slovíčka

Vietnamská 
pověst

+Vyjímatelné karty

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

číslo 1, 2019

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

kamaradi.eu

25 stran pohádek a pověstí
v bulharštině, němčině,

slovenštině, ruštině a romštině1
Setkání s bájnými a nadpřirozenými 
bytostmi různých evropských národů
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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 pocho-
pení a následně ke snazšímu začlenění těchto 
spolužáků do kolektivu ke zvýšení jejich sebevě-
domí.

• 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:
• Navázali jsme nová partnerství se zajímavými 

organizacemi a festivaly – viz seznam prezentací 
na straně 29, zejména však s Asociací učitelů 
češtiny.

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

• Zúčastnili jsme se dvou mezinárodních školení 
zaměřených na neformální vzdělávání, kde jsme 
zvýšili svoji kvalifikaci a tyto metody jsme pro-
mítnuli do projektu.

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

V roce 2019 jsme časopis vydávali v nákladu 1800 
ks. Časopis je distribuován a využíván v celém 
počtu výtisků. Realizovali jsme plánovaných 5 
vydání. 

• Počet objednatelů tištěného časopisu: 

o časopis je zájem, šíříme ho výhradně na objed-
návku. Počet objednatelů se během roku 2019 
zvýšil o 39 – na 485 (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. V roce 2019 si časopis objed-
naly 2 nové knihovny.

• Čtenářská odezva:  
Dostáváme spontánní reakce – převážně e-maily 

Vukodlak

Jedan je pokojnik sedmu noć 
nakon sahrane došao u kuću 

svojoj ženi i počne je hvatati 
svojim ledenim rukama, grliti kao 
kliještima, škripati i cvokotati zu-
bima. Žena se nikako nije mogla 
osloboditi te napasti sve dok nisu 
zapjevali pijetli. 

To se ponavljalo iz noći u noć. 
Na kraju ukućani odluče raskopa-

ti grob i pokojnika probosti glogovim kolcem. 
Ipak im je jedna vračarica dala savjet da ne diraju grob ako nisu 

sigurni da je vukodlak u njemu. Zato neka mu žena pri sljedećem 
susretu sveže za nogu klupko konca koje će se odmatati pri njego-
vu hodu. Kad su ukućani po koncu vidjeli da je vukodlak u grobu, 
otkopali su ga i naišli na strašan prizor. Mrtvac je bio potpuno 
izobličen. Proboli su ga kolcem i zatrpali jamu. Više nije dolazio. 

Vlkodlak

Jeden nebožtík přišel sedmé noci po svém pohřbu domů ke své 
manželce a začal ji chytat ledovýma rukama, objímat jako by měl 

klepeta a skřípal a cvakal zuby. Žena se nijak nemohla tomu útoku 
bránit, dokud nezazpívali kohouti.

To se opakovalo noc co noc. Nakonec se lidé v domě rozhodli 
otevřít hrob a nebožtíka probodnout hlohovým kůlem.

Ale jedna vědma jim poradila, aby se hrobu nedotýkali, pokud si 
nejsou jisti, že je v něm vlkodlak. Proto by mu měla žena při jeho 

příští návštěvě přivázat na nohu konec nitě, která se bude odmotá-
vat z klubíčka po jeho odchodu. Když pak domácí viděli, že konec 
klubka vede k vlkodlakovi do hrobu, vykopali jej a uviděli tam 
hrůzný výjev. Mrtvola měla úplně znetvořený obličej. Probodli ji 
tedy kůlem a jámu zahrabali. Vícekrát už nepřišel. 
* Postava vlkodlaka odpovídá českému upírovi, 
ale na Balkáně se obě postavy zaměňovaly.

1 Jakou chytrost vymysleli lidé na vlkodlaka? 
Odpověz na otázku ve svém druhém jazyce.

2 Srovnej chorvatský a český text. Našel jsi 
podobná slova? Vyjmenuj je.

náročnénáročné10+

Více takovýchto slovíček 
najdeš v kvízu Falešní přátelé – 
chorvatština na www.kamaradi.eu

kamaradi.eu
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man vareko rodela, phen, hoj imar muľom.“
E romňi les šunďa.
Avle ke late o Feris le Jožkuha u phučen latar: „Kaj tro rom?“
„Muľa,“ phenďa pale e romňi.
O gadže gejle te dikhel. Avle ko hrobos u paš o hrobos dikhen le 

čhaven, sar roven pal o dad. Aľe na džalas lenge andro šero, soske 
les hin andro hrobos e chev. Dikhle andre chev u o Lajoš lenge od-
čhinďa o nakha. O gadže bares choľisaľile, ile le Lajoš avri, thode 
les andro gono u priphandle ke leste o bare bara. Paľis les ľidžanas 
paš o paňi. Sar imar odoj sas, ta o Feris phenďa: „Jožku, avas džas 
pre lovina, ma dara, jov amenge imar na denašela.“ 
Ta gejle.

O Lajoš chudňa te gravčinel: „Jaj 
manušale, šegitinen mange, 
kamen man te bičhavel 
andre Devleskeri bar 
u me odoj na kamav 
te džal.“

Džalas odarig 
jekh pastiris u šunďa 
les, ta les phundraďa 
u phučľa lestar, so 
pes leske ačhiľa.

„Ta šun,“ phenel 
o Lajoš, „kamen 
man te bičhavel andre 
Devleskeri bar, aľe me 
odoj na kamav te džal.“

O pastiris ňič na vakerel, gondoľinel u paľis phenel: „Ta me dža-
va odoj vaš tuke.“

Ta les o rom thoďa andro gono. Priphandľa ke leste o bara, iľa 
leskere džvirinen u gejľa khere.

Avle o Jožkus le Feriha, kaj te čhiven le Lajoš andro paňi, aľe 
čhide odoj le pastiris.

Pr´aver ďives dikhen le Lajoš le džvirenca sar džal pre maľa. 
Phučen lestar: „Sar oda, hoj džives?“

„Ta sar pejľom andro paňi, ta man phundrade igen šukar čhaja. 
Savore man kamenas u phende mange, hoj te len čumidava, ta 

man dena le džvirinen. Me čumidňom ča 
štaren. Jekh mange diňa le baľičen, 

dujto le gurumňen, trito mange 
diňa le bakren u štaro le 

papiňen.“
O gadže peske phende: 

„Te les dine džvirinen, ta 
so dena amen?“ Gejle ko 
paňi, priphandle peske 
bare bara pal o meňa 
u chuťle andro paňi.

O Lajoš iľa lenge-
re khera, le džvirinen, 
savoro barvaľipen, so pal 
lende ačhiľa.

Ta avka ačhiľa le 
Lajošistar igen barvalo 
manuš. 

8

Vlajková dílna

Co tvoříme: Pomůcku k seznámení se 
s vlajkami různých zemí.
Potřebujete: nůžky; 10 krabiček od sirek; 
lepidlo Herkules; štětec. 
Jak na to: 1Vystřihněte vlajky+popisky 
a mapky. (podle plných čar) 2Vlajky s popisky 
nalepte na vnější části krabiček. Mapky na dno 
vnitřků. 3Krabičky přetřete tenkou vrstvou 
Herkulesu – ochrana proti odření.
JAK HRÁT?: Na začátku jsou vnitřky krabiček vyndané a roz-
míchané. Přiřazujte vlajky k mapkám států a krabičky zavírejte. 
U uzavřených krabiček zkuste určovat jméno či hlavní město 
státu. Procvičujte slovíčka. Do krabiček vkládejte drobné před-
měty (mince, mušličky apod.) nebo obrázky, které souvisí s da-
ným státem. Takové předměty můžete začít vyhledávat třeba 
o prázdninách a pak si je uchovávat ve vlajkových šuplíčcích.

VLAJKOVÉ ŠUPLÍČKY
6+
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LONDÝN VELKÁ 
BRITÁNIE

MADRID

ŠPANĚLSKO

ŘÍM

ITÁLIE

BUDAPEŠŤ

MAĎARSKO

MOSKVA

RUSKO

PAŘÍŽ

FRANCIE

ZÁHŘEB
CHORVATSKO

BERLÍN

NĚMECKO

SOFIE
BULHARSKO

VARŠAVA

POLSKO

Dobar dan

Hvala

Buongiorno

Grazie

Hello

Thank you

Dzień dobry

Dziękuję

Добрый день

Спасибо

Buen día

Gracias

Guten Tag

Danke

Добър ден

Благодаря

Jó napot

Köszönöm

Bonjour

Merci

číslo 5, 2019

kamaradi.eu

str. 4–12

Vánoce 
Různých 
národů

pověsti, 
pracovní list, 
dílna a úkoly

Řecké 
pověsti

kreativní 
dílny

str. 23–24

výsledky soutěže 
Vícejazyčnost je 

bohatství

str. 27–28

ČASOPIS 
KAMARÁDI SE 
MI MOC LIBÍ! 
PÍŠÍ TAM, ŽE 

SE NA VÁNOCE 
MAJÍ JÍST 
I JINÉ VĚCI 
NEŽ KAPŘI.

str. 4–12

pověsti, 

speciál 
Rakousko

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014

číslo 4, 2019

kamaradi.eu

Vyhlášení, 

podmínky

a novinky dětské 

soutěže.

str. 27–28

Čtěte, tvořte a soutěžte!

Romské, Srbské, 
Vietnamské 
a ukrajinské 
pohádky

KNÍŽKY 
NAPROSTO 

ŽERU. JEŠTĚŽE 
VYCHÁZEJÍ 

I V MÉM JAZYCE 
– V MYŠŠTINĚ. 
PŘIHLÁSÍM SE 
DO SOUTĚŽE!Vyhlášení, 

Čtěte, tvořte a soutěžte!Čtěte, tvořte a soutěžte!

Vícejazyčnost 
je bohatství 
2019 je tady!

Romské, Srbské, Srbské, 
Vietnamské
Romské,
Vietnamské
Romské,

ČASOPIS PRO VÍCEJAZYČNÉ DĚTI 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

DRŽITEL  EVROPSKÉ 
JAZYKOVÉ  CENY  LABEL 2014
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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, tema-
tická odlišnost od komerčních dětských časopisů 
a přínos pro podporu multikulturní výchovu na 
školách.

Udržitelnost aktivity:
• Tradice a unikátnost časopisu. 

Aktivita v roce 2019 probíhala již 8. rokem 
a nyní již máme, přislíbené některé dotace 
na rok 2020. Fakt, že je o časopis zájem, že se 
rozesílá se již pouze na objednávky a unikátní 
obsah a kvalita časopisu samotného jsou dobrý-
mi 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 během realizace:
• Zcela navíc byla realizována překladatelská sou-

těž vyhlášená časopisem Kamarádi. Překlad do 
češtiny z polštiny nebo těšínského nářečí, jako 
její regionální varianty pro žáky základních škol 
a nižší stupeň víceletých gymnázií.

Problémy při realizaci: 
• Jedná se o celoroční projekt určený dětem na 

základních školách. Z tohoto důvodu musely 
přípravné práce začít co nejdříve, abychom stih-
nuli distribuci prvních tří čísel do poloviny června 
– před začátkem prázdnin. Vzhledem k tomu, že 
jsme první dotační peníze obdrželi až 7. 5. 2019 
z MHMP, od hlavních poskytovatelů (MŠMT 
a Úřadu vlády) dokonce až 5. a 7. června (!!!), musel 
být v prvních 5 měsících projekt financován z bezú-
ročného překlenovacího úvěru od členů spolku ve 
výši 400 000 Kč (!!!). 

• Nepodařilo se nám sehnat externistu – kvalitní-
ho a zkušeného člověka na výpomoc s finančním 
řízením projektu, vedením účetnictví, mzdovou 
agendu a personalistikou.

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

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
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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 multimé-
dia (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 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 rodilý-
mi mluvčími – tuto sekci jsme pro přehlednost 
rozdělili podle jazyků. Návody uveřejněné v časo-
pise doplňujeme vlastními videonávody na našem 
YouTube kanálu.

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

Joomla

• 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:
• Vlastní multimediální obsah na stránkách: 

V roce 2019 byly vytvořeny: 4 videonávody, 5 
her, 7 kvízů a 57 předčítaných textů.

• Návštěvnost www stránek a počet stažení či 
čtení on-line časopisu:  
Počet unikátních návštěv stránek projektu v roce 
2019 – průměrně 2800 návštěv/měsíc. Vysoká 
návštěvnost je způsobena zejména atraktivností 
obsahu a AdWords kampaněmi na tento obsah 
namířenými – cílem je přitáhnout návštěvníky 
na stránky projektu. 
Počet zobrazení stránek přímo spojených s ča-
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sopisem Kamarádi – průměrně 150 zobrazení/
měsíc. 
Počet stažení/prohlížení časopisu (všech vydání) 
na portálu Alza Media: nelze vyhodnotit – po 
převzetí Publera Alzou přestaly pro bezplatné 
časopisy fungovat statistiky. 

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-
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 a Úřadu 
vlády

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  –  7 .  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 sutěže na školách.
• 4. kvartál – vyhodnocení a zpracování (skenování, 

focení a úprava) soutěžních prací, vyhlášení vítězů 
a rozdání cen na slavnostním večeru v Evropském 
Domě v Praze, realizace výletů, publikování nej-
lepších soutěžních prací na internetu a v časopise 
Kamarádi, vyhodnocení.

Popis: 
„Vícejazyčnost je bohatství“ byla soutěž vyhláše-
ná časopisem Kamarádi. Soutěž je určena dětem, 
které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnost-
ních 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 ročníku bylo „Významné osob-
nosti národů“. 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 její-
ho vyhlášení oslovili veškeré základní školy v ČR. 
7. ročníku se zúčastnilo kolem 500 dětí z 32 škol 
a dalších organizací z celé České republiky.

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen 
Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen 
proběhlo 8. 11. v Evropském Domě v Praze. Na 
předání cen se jako každoročně sjely děti z celé 
republiky. Některé z nich si ještě týž den stihnu-
ly „vyzvednout“ svoji odměnu v podobě výletu. 
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Vícejazyčnost  
je bohatství 2019

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

Zúčastni se  

a vyhraj výlet 

pro třídu! 

HLAVNÍM TÉMATEM JE  
„VÝZNAMNÉ  
OSOBNOSTI  

NÁRODŮ“.

Práce zasílejte do 18. 10. 2019 elektronicky nebo NEdoporučeně na: Spolek Zaedno, Vocelova 602/3, 
120 00 Praha 2. Podmínky, přihláška a další informace na www.kamaradi.eu

VÝZVA K ÚČASTI V DĚTSKÉ SOUTĚŽI

ČTĚTE V DALŠÍM JAZYCE 
NEŽ V ČESKÉM A TVOŘTE 

OBRÁZKY NA NÁMĚT 
PŘEČTENÉHO. SOUTĚŽTE 

O MNOHO CEN!

Novinkou ročníku byla akce Speak dating – ju-
nior, která proběhla v den vyhlášení dopoledne 
a zúčastnily se jí vybrané vítězné třídy. Žáci si 
krátce a zábavně si procvičili své jazykové znalosti 
nebo vyzkoušeli zcela nový cizí jazyk! V tom jim 
pomohli zkušení lektoři jazyků a rodilí mluvčí. 
9 různých jazyků. Žáci se tak mohli seznámit 
s polštinou, slovenštinou, maďarštinou, rakouskou 
němčinou, ruštinou, romštinou, bulharštinou, 
chorvatštinou a řečtinou. Ostatní se mezi tím 
mohly v jiné místnosti vyzkoušet různé jazykové 
kvízy připravené speciálně pro tuto akci. Celoden-
ní akci natáčeli dokumentaristé z ČT-D do Zprá-
viček a rovněž byli přítomni dva reportéři z ČRo 
z pořadů My a oni a Mezi námi. 
Ze slavnostního dne jsme pořídili a sestřihali vi-
deozáznam, který jsme umístili na našem webu.

Putovní výstavy
Z reprodukcí nejlepších dětských prací ze soutěže 
„Vícejazyčnost je bohatství“ vytvářené putovní výsta-
vy posíláme na různá místa po republice v průběhu 
následujícího roku či let. Máme takto zpracováno již 
několik ročníků. 
Výstavy dětských prací (panely z předchozích roční-
ků) navštívily v roce 2019 tato místa:

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

Celostátní dětská soutěž

2019

Vícejazyčnost 
je bohatství!

1. 
místo

Kategorie „Jednotlivci od 4 do 8 let“
1. místo

Matei Poiana, 5 let 
F POINT z.s., Jihlava 

diplom2019.indd   1 02.11.2019   19:00:29

SOUTĚŽ NA PODPORU VÝUKY JAZYKŮ A LEPŠÍHO MEZIKULTURNÍHO POROZUMĚNÍ

Vícejazyčnost je bohatství!

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: 

pátek 8. listopadu, 
Evropský Dům,  
Jungmannova 24, Praha 1

Slavnostní předání cen
2019 

14 hodin 
Vyhlášení vítězů soutěže.
• Kvízy o různých jazycích 

a kulturách.
• Občerstvení bude zajištěno 

během celé akce.

9–12 hodin
„Speak dating – junior“ 
(pouze pro vybrané třídy)
• Seznámíte se s rodilými mluvčími, 

kteří vás naučí pár slov v mnoha 
různých jazycích.

kamaradi.eu
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• Únor – Národní informační centrum pro mlá-
dež, Praha

• Březen – Firemní mateřská škola PROFI ŠKOL-
KA, Teplice

• Duben – Česko-anglické gymnázium s.r.o. Čes-
ké Budějovice

• Květen – Základní škola Dřevohostice
• Červen-červenec – Komunitní centrum Prádel-

na, Praha 5
• Září – Základní škola a Gymnázium Vodňany
• Říjen – ZŠ a MŠ Mikulčice
• Listopad – Evropský dům, Praha
• Prosinec – MŠ Ovčí hájek, Praha

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 ze 32 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 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 2019 9 míst v Praze a ČR. Výstava ilustrací 
z časopisu Kamarádi navštívila 2 místa v Praze.

Změny během realizace:
• Slavnostní předání cen ze soutěže Vícejazyčnost 

je bohatství (aktivita 4) se uskutečnilo v Evrop-
ském namísto plánovaného Domu národnostních 
menšin. Využili jsme nabídky spolupráce ze strany 
Evropského domu stát se součástí Evropského 
dne jazyků a ve spolupráci s tímto partnerem jsme 
uspořádali akci Speak dating – junior – viz popis 
aktivity.

Financování aktivity: 
Soutěž byla financována z dotace MHMP a MŠMT.
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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, kri-
ticky myslících, tolerantních, solidárních a empa-
tických občanů.

Časový harmonogram: 
• leden: Příprava aktivity – oslovení spolupracovní-

ků a sestavení týmu.
• únor–červen: Příprava programů – příprava 

textové části materiálů, metodických a pracov-
ních listů, konzultace s odborníky. Oslovování 
potencionálních příjemců – nabídka programů 
pražským škol. Propagace programů na internetu. 
Testování programů v praxi. Realizace 17 lekcí

• červenec–srpen: Korekce programů, příprava me-
todických listů, jejich grafické zpracování a tisk.

• září–listopad: Realizace dalších 10 lekcí. 
• prosinec: Umístění podkladů (vzdělávací materi-

ály) k programům na našich webových stránkách. 
Zpracování dat. Hodnocení aktivity.

Popis: 
V roce 2019 realizoval spolek Zaedno za podpory 
MHMP Kreativní programy na podporu dětí ve 
vzdělávání pro život v multikulturní společnosti. 
Aktivita je zaměřena na děti z pražských škol. Jejím 
hlavním cílem je rozvoj poznání mezi cizinci, národ-
nostními menšinami a majoritní společností. Školám 
jsme nabídnuli programy s různými tématy – kultur-
ní rozmanitost, kultura slovenská, rakouská, němec-
ká, polská, ruská a romská. Některé programy byly 
nové a některé z předchozího roku. Realizovali jsme 
celkem 27 lekcí pro různé školy na různých místech 
v Praze. Celkový počet účastníků (děti a pedagogové) 
byl cca 800.
• 13. únor – 2x slovenský program, DNM, ZŠ a MŠ 

Lyčkovo náměstí
• 13. březen – 2x rakouský program, DNM, ZŠ 

a MŠ Lyčkovo náměstí
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• 30. duben – ruský program, MŠ Mezi školami
• 10. duben – 2x německý program, DNM, ZŠ 

a MŠ Lyčkovo náměstí
• 6. květen – 2x rakouský program, GVP – Gymná-

zium Na Vítězné pláni
• 7. květen – 2x romský program, GVP – Gymná-

zium Na Vítězné pláni
• 15. květen – 2x polský program, ZŠ a MŠ Lyčkovo 

náměstí
• 11. červen – romský program, MHMP
• 16. červen – 2x kulturní rozmanitost, DNM, ZŠ 

a MŠ Lyčkovo náměstí
• 17. červen – romský program, DNM, ZŠ a MŠ 

Grafická, KC Prádelna
• 13. září – 2x kulturní rozmanitost, GVP – Gym-

názium Na Vítězné pláni
• 18. září – 2x kulturní rozmanitost, GVP – Gym-

názium Na Vítězné pláni
• 27. září – 2x kulturní rozmanitost, DNM, ZŠ 

Karla Čapka, Kodaňská
• 2. říjen – kulturní rozmanitost, GVP – Gymnázi-

um Na Vítězné pláni
• 9. říjen – romský program, MHMP
• 5. listopad – 2x ruský program a romský pro-

gram, MŠ Ovčí Hájek

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 charak-
ter kreativních workshopů, které vycházely z tradic 
a kultury dané země. Programy zasahovaly do vzdě-
lávacích oblastí člověk a jeho svět, člověk a společ-
nost, umění a kultura a dále do průřezového tématu 
multikulturní 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. Nové vzdělávací materiály 
(k programům německý, slovenský a rakouský) jsme 
umístili na web https://www.zaedno.org/mk-pro-
gramy/multikulturni-programy-ke-stazeni, odkud 
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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 jednotlivých jazycích, video návody, on-
-line kvízy a hry. Nově jsme tyto materiály ke stažení 
umístili na stránky Domu národnostních menšin 
a na Metodický portál RVP.

Zhodnocení a přínos aktivity
Aktivita podle našeho mínění a podle zpětné vazby 
ze strany zapojených pedagogů splnila své cíle. Šlo 
o druhý ročník této aktivity a některé lekce a spolu-
práce byly domluveny již z předchozího roku. V pra-
xi se ukázalo, že jsou naše multikulturní programy 
přínosné, a proto o ně školy projevily zájem. Pláno-
vali jsme realizovat optimálně 20 lekcí, ale realizovali 
jsme jich dokonce 27. To se nám podařilo i se sní-
ženým 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 vzájem-
ných vztahů mezi cizinci, národnostními menšinami 
a majoritní společností zejména proto, že: 
• zajímavou a nenásilnou 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.

Aktivita je přínosná i proto, že i po jejím ukončení 
zůstanou k dispozici a veřejně dostupné vzděláva-
cí materiály, vytvořené během aktivity (metodické 
a pracovní listy, návody k dílnám, kvízy, atd.). Peda-
gogové jevili o materiály zájem již v průběhu aktivity 
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 podpůrných pro tuto cílovou 
skupinu.)
 
Změny a problémy během realizace:
• Pro velký zájem jsme realizovali více lekcí, než 

jsme plánovali (27 namísto 20), využili jsme 
hotové materiály z předchozího ročníku.

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

Financování aktivity: 
Aktivita byla financována z dotace MHMP.
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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.

Popis: 
Celý projekt a jeho hlavní součást – časopis jsme 
osobně i v zastoupení prezentovali na těchto akcích: 
• 15. 2. 2019 – Společenský večer Trifon Zarezan, 

KD Ládví
• 25. 2. 2019 – Vernisáž výstavy ilustrací z časopi-

su Kamarádi a zážitkové workshopy pro dospělé, 
DNM Praha

• 20. 3. 2019 – prezentace projektu Kamarádi 
na setkání Výboru pro národnostní menšiny, 
Magistrát hl. m. Prahy

• 29. 3. 2019 – 19. pohádková Noc s Andersenem, 
prezentace časopisu, nemocnice a knihovna 
Uherské Hradiště 

• 14. 4. 2019 – prezentace časopisu na mezinárod-
ním školení v programu Erasmus+, Portugalsko

• 9.–12. 5. 2019 – Svět knihy Praha 2019, 25. 
mezinárodní knižní veletrh a literární festival na 
stánku DNM + výtvarný workshop

• 9. 5. 2019 – Den Evropy, tradiční outdoorový 
festival – vlastní stánek, Praha – Střelecký ostrov

• 18. 5. 2019 – festival Kaleidoskop + NGO mar-
ket – vlastní stánek, Praha 4 – Centrální park 
Pankrác

• 8. 6. 2019 – Pražská muzejní noc – celovečerní 
program s workshopy pro děti, DNM Praha

• 15. 6. 2019 – Polský den na polském velvysla-
nectví – předávání cen z překladatelské soutěže, 
Praha 1

• 29. 6. 2019 – festival Oslava města Toužim – 
účast na zábavném odpoledni pro děti, Toužim

• 21. 8. 2019 – seminář Úřadu vlády – rozdávaní 
časopisu, Praha 1

• 31. 8. 2019 – festival Barevná devítka – vlastní 
stánek, Praha 9

• 7. 9. 2019 – Kulturně společenská akce „Poznej-
me se, sousedé“ – kvízy pro děti + rozdávání 
publikací, Praha 3

• 14. 9. 2019 – Zažít město jinak – rozdávání časo-
pisu, Praha 2

• 14. 9. 2019 – Ladronka fest – rozdávání časopi-
su, Praha 6

• 22. 9. 2019 – Cestou zemí Českou – multikul-
turní akce – vlastní stánek, Dům dětí a mládeže 
Praha – Modřany
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• 26. 9. 2019 – Evropský den jazyků – rozdávání 
časopisu Palác Lucerna, Praha 1

• 23. 11. 2019 – konference Asociace učitelů češ-
tiny jako cizího jazyka – prezentace + workshop 
pro učitele, Praha 6

• 28. 11. 2019 – Setkání národnostních menšin – 
rozdávání časopisu, Praha 2

• 28.–30. 11. 2019 – veletrh Schola Pragensis 2019 
– rozdávání časopisu a publikací, Praha 4

• 28. 11. 2019 – Jeden cizí jazyk nestačí, konferen-
ce k podpoře vícejazyčnosti – rozdávání časopi-
su, Evropský dům, Praha 1

• 23–24. 11. 2019 – festival Kolem světa – prezen-
tace časopisu

• 9. 12. 2019 – mezinárodní networkingové setká-
ní v Athénách v programu Erasmus+ – prezen-
tace časopisu, Řecko 

Informace o projektu dále šíříme díky multikultur-
ním programům, výstavám dětských prací, které po-
síláme po celé republice a výstavám ilustrací a layoutů 
z časopisu Kamarádi magistry umění Sevdaliny 
Kovářové Kostadinové:
• Únor–březen – galerie Domu národnostních 

menšin, Praha 2
• Září – Evropský dům, Praha 1

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:
• Zájem o projekt ze strany škol, pedagogů a lidí 

pracujících s dětmi: 
Díky paní Andromedě-Ludmile Liberiou jsme 
navázali těsné partnerství s osmiletým gymnázi-
em Na Vítězné pláni, Praha 4. Pro školu jsme rea-
lizovali několik lekcí z multikulturních programů.

• Poptávky na spolupráci ze strany NNO či dalších 
organizací: 

V roce 2019 pokračujeme ve spolupráci se všemi 
NNO jako v minulých letech.

• SEO optimalizace – dohledatelnost stránek po-
mocí internetových vyhledávačů: 
V roce 2019 jsme pokračovali s PPC kampaněmi 
na Google v rámci programu AdGrats (AdWords 
pro neziskové organizace). 
Počet reklamních kampaní: 6, počet zobrazení 
reklamy na Google: cca 30 000, počet prokliků 
na stránky: 5 800. Snížení oproti loňskému roku 
bylo způsobeno velkým zpřísněním pravidel pro 
přípustná klíčová slova ze strany poskytovatele 
služby (Google) 

• Prezentační aktivity: 
Počet akcí a míst, kde byl časopis prezentován: 51, 
odhadovaný počet účastníků těchto akcí: cca 5000

Financování aktivity: 
Aktivita byla financována z dotace MŠMT a Úřadu 
vlády.

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/2019 
• 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-2019  

• 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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F i n a n č n í 
č á s t
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12. 2019 – v tisících Kč
položka rok 2018 rok 2019
AI. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 073 988
   1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 70 34
   4. Náklady na cestovné 20 22
   5. Náklady na reprezentaci 2 1
   6. Ostatní služby 981 931
AIII. Osobní náklady celkem 587 606
   10. Mzdové náklady 481 502
   11. Zákonné sociální pojištění 106 104
IV. Daně a poplatky celkem 1 1
   15. Daně a poplatky 1 1
V. Ostatní náklady celkem 3 4
   19. Kursové ztráty 0 1
   22. Jiné ostatní náklady 3 3
A Náklady celkem 1 664 1 599

BII. Přijaté příspěvky celkem 1 613 1 479
   2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 1 608 1 474
   4. Přijaté členské příspěvky 5 5
BIII. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 56 115
B Výnosy celkem 1 669 1 594

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

F i n a n č n í  č á s t

32 | Výroční zpráva 2019



* 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 s dílčích aktivit výše zmíněného projektu Kamarádi.  
Projekt Trifon Zarezan podávaný na Magistrát hl. m. Prahy byl zároveň součástí projektu Zachování 
bulharských tradic z Ministerstva kultury ČR.

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
Projekt** Poskytovatel dotace Kč %*
Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež z národnostních menšin Úřad Vlády ČR 454 356 34,71

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

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 455 000 34,76

Kamarádi, časopis pro děti z národnostních menšin  
(8. ročník) Magistrát hl. m. Prahy 100 000 7,64

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 7. ročník Magistrát hl. m. Prahy 40 000 41,53
Výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí 
cizinců na území Prahy – publikace Pražská abeceda Magistrát hl. m. Prahy 125 000 69,85

Programy na podporu žáků ve vzdělávání pro život 
v multikulturní společnosti Magistrát hl. m. Prahy 80 000 94,04

Zachování bulharských tradic Ministerstvo kultury ČR 160 000 67,55
Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2019, 
XVII. ročník Magistrát hl. m. Prahy 60 000 59,19

Dotace celkem 1 474 356
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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 1 9

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: 501 900 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. 2019.

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: ................................... 1 474 356 Kč

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 ....................................1 478 856 Kč
– z toho dary ........................................................0 Kč
– z toho granty ...................................... 1 474 356 Kč
– z toho členské příspěvky ..........................4 500 Kč

Osoba oprávněná k podpisu: 
Sevdalina Kovářová Kostadinova, předsedkyně

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

www.zaedno.org


