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Raport de activitate pe anul 2011
1. Despre Asociaţie
Asociaţia Românilor din Republica Cehă a fost înfiinţată în primăvara anului
2009 ca organizaţie non-profit, care urmăreşte să servească şi să reprezinte
interesele comunităţii româneşti. Înregistrarea oficială a Asociaţiei la Ministerul
de Interne al Republicii Cehe a avut loc în data de 2 iulie 2009.
2. Scopul şi principiile Asociaţiei
Conform statutului, Asociaţia doreşte:
- să întreţină şi să cultive în mod demn limba, cultura şi tradiţiile româneşti,
precum şi identitatea membrilor săi
- să promoveze interesele comunităţii româneşti din Republica Cehă prin
organizarea de activităţi sportive, culturale şi educaţionale, prin propagarea
folclorului românesc în Cehia, prin acordarea de asistenţă membrilor săi în caz de
necesitate
- să reprezinte, în limita competenţei şi posibilităţilor de care dispune,
interesele comunităţii româneşti în faţa autorităţilor române şi cehe
- să sprijine schimbul cultural între Cehia şi România
3. Membri
Până la 31 decembrie 2011, s-au înscris în Asociaţie 94 de membri. Din
numărul total de membri 44 sunt stabiliţi în Praga, 12 în Brno, 8 în Usti nad
Labem, iar ceilalţi în alte oraşe. În anul 2011 s-au înscris în asociație 12 noi
membri și au renunțat 2 membri.
Conform statului, pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele care au
împlinit vârsta de 18 ani, care solicită a deveni membri şi care îndeplinesc una din
următoarele condiţii:
- sunt persoane de naţionalitate sau cetăţenie română, care au domiciliul în
Cehia
- sunt foşti cetăţeni români
- sunt românofili, care locuiesc pe teritoriul Republicii Cehe
Pentru a deveni membru, persoanele interesate trebuie să studieze
statutul asociaţiei și să trimită adeziunea completată pe adresa asociaţiei.
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Cotizația de membru pentru anul 2011 a reprezentat suma de 100
coroane / trimestru, adică 400 coroane/ an.
4. Conducerea Asociaţiei
Conform statutului, organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
- Adunarea generală a membrilor
- Comitetul director
- Comisia de supraveghere
4.1 Adunarea generală a membrilor
Adunarea generală a membrilor a fost convocată în data de 5 martie 2011
cu următoarea agendă:
1.
Raport de activitate pe anul 2010
2.
Raport de situație membri (evidență și cotizații)
3.
Colectarea cotizației de membru pentru 2011 (400 CZK/ anual),
eventual a cotizațiilor restante pentru anul 2010
4.
Alegeri comitetul director
5.
Proiecte planificate pentru anul 2011
6.
Alte subiecte
Întrucât la adunarea generală din 5 martie 2011 nu s-a întrunit numărul de
membri necesar pentru alegerea comitetlului director, o noua adunare generală a
fost convocată pentru data de 16 aprilie 2011, reluând punctul 4 din agenda
ședinței din 5 martie.
Rezoluţiile celor două şedinţe au fost comunicate membrilor pe cale
electronică. Membrii pot solicita o copie suplimentară a acestor documente
contactând secretariatul Asociaţiei.
4.2 Comitetul director
Întrucât mandatul de 2 ani al membrilor din comitetului director a expirat
in primăvara anului 2011, în data de 16 aprilie 2011 s-au ținut noi alegeri .
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Până în data alegerilor s-au primit următoarele propuneri de candidatură:
D-l Nicolae Dedulea, D-l Nicolae Pastramagiu, D-l Cristian Peșel, D-na Adina Toma,
D-na Camelia Isaic, D-l Nicolae Bârzoi, D-l Boris Aramă.
În urma alegerilor desfășurate, toti cei șapte candidați propuși au fost aleși
ca membri ai comitetului director al Asociației Românilor din Republica Cehă.
Noul comitet director are un mandat care expiră în 16 aprilie 2013.
După încheierea lucrărilor Adunării generale, noul comitet director ales a
ținut prima ședintă, în cadrul căreia s-au ales președintele și vice-președintele
asociației. D-l Nicolae Dedulea a fost ales în unanimitate ca Președinte, iar D-l
Nicolae Pastramagiu a fost ales ca Vice-președinte.
Pe parcursul anului 2011 D-na Adina Toma şi-a prezentat demisia din
funcţia deţinută în cadrul comitetului director, din cea de redactor șef al revistei
asociației, precum și din calitatea de membru al asociației.
În ianuarie 2012, D-l Boris Aramă a solicitat de asemenea demisia din
funcția de membru în comitetul director.
4.3 Comisia de supraveghere
În urma Adunării Generale a membrilor din 27 martie 2010, D-na Elena
Lupuşoru şi D-l Adrian Buta au fost aleşi ca membri în comisia de supraveghere a
Asociaţiei, cu un mandat de 2 ani. În primăvara anului 2012 se vor organiza noi
alegeri pentru comisia de supraveghere.
4.4 Alte funcţii
În urma Adunării generale a membrilor din 6 martie 2010, D-na Irena
Pastramagiu a fost desemnată în funcţia de casier al Asociaţiei.
D-l Horațiu Toma, webmaster și editor al revistei asociației a solicitat pe
parcursul anului 2011 demisia din aceste funcții și din calitatea de membru.
Nici una din aceste funcţii nu coincide cu calitatea de membru în comitetul
director.
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5. Proiecte realizate în anul 2011
5.1 Comunicare şi informare:
Pe parcursul anului 2011, comunicarea şi informarea s-au realizat prin
intermediul paginii de web a Asociaţiei (www.romaniincehia.com) şi prin
corespondenţă electronică.
Publicarea revistei trimestriale a Asociaţiei, sub coordonarea D-nei Adina
Toma şi a D-lui Horaţiu Toma a încetat în anul 2011, ultima ediție fiind publicată în
luna octombrie.
5.2 Proiecte cultural- artistice:
În martie 2011, Asociaţia a organizat o petrecere de Mărţişor la Praga.
În 10 aprilie 2011, s-a organizat un spectacol folcloric susținut de către
ansamblul Hora Belințului, jud. Timiș. Evenimentul a avut loc în foaierul Muzeului
Etnografic din Grădinile Kinsky 98, Praga 5, intrarea fiind liberă.
Asociația Românilor din Republica Cehă, cu sprijinul financiar al Guvernului
României prin Departamentul Românilor de Pretutindeni și sub înaltul patronaj al
Excelenței Sale Doamnei Daniela Gîtman, Ambasadorul României în Republica
Cehă și al Primăriei Praga 5, a organizat a doua ediție a Sărbătorii Românilor din
Republica Cehă în ziua de duminică, 29 mai 2011.
Scopul evenimentului a fost de a-i reuni, măcar pentru o zi, pe toţi cei care
locuiesc în Cehia şi simt româneşte, de a promova artiştii români – membri ai
comunităţii şi de a petrece cu mâncare şi muzică românească. Aşadar,
sărbătoarea a avut un program foarte bogat care a inclus: Sf. Liturghie în limba
română, degustare de mâncăruri şi băuturi româneşti, ateliere meştăşugăreşti,
spectacolul "Clovnii" în prezentarea trupei teatrale Luceafărul din Iași, teatrul de
copii “Pupăza din tei”, vernisajul expoziţiei fotografice "Românii: oameni și
tradiții", program de muzică şi dansuri populare româneşti cu ansamblul folcloric
Promoroaca din Mannheim, Germania, solista Rodica Stegărescu și formația
Zacharovci din Nădlac. Sărbătoarea Românilor (2011) a fost organizată în
parteneriat cu Asociația Euromoldova, Muzeul Național din Cehia (secția
etnografică), Parohia ortodoxă Praga 5 (de lb. română) și Institutul Cultural
Român din Praga.
În 15 decembrie 2011 Asociația noastră, în colaborare cu Asociația
Euromoldova și Institutul Cultural Român de la Praga a participat la organizarea
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vernisajului expoziției fotografice "Românii: oameni și tradiții" în sala de expoziții
a ICR. Expoziția a prezentat lucrări realizate de către 5 autori români și
moldoveni, toți membrii ai comunității din Republica Cehă. Programul a inclus și
un scurt program de colinde românești.
În plus, Asociaţia, prin reprezentanţii săi, a sprijinit participarea unor
ansambluri folclorice româneşti la festivaluri din Cehia şi a unor ansambluri
ceheşti la festivaluri internaţionale din România:
1. Participarea, cu un succes deosebit, a cântăreței de folclor eleva Roxana
CROITORU din Târgu Jiu România, la finala pe țară a concursului
Privighetoarea cehă – copii cu vârsta pânî la 15 ani, care a avut loc în luna
mai 2011 în stațiunea balneară Velke Losiny.
2. Participarea, în luna august 2011, a ansamblului de cântece și dansuri
românești din comuna Maieru județul Bistrița Năsăud la Festivalul
Internațional de Folclor „Pražsky jarmark“ din Praga. Alături de acest
ansamblu a participat și cântăreața de folclor românesc, eleva de 12 ani
Roxana Suciu din comuna Covăsînt județul Arad, România.
3. Participarea în luna august 2011 a ansamblului ceh de cântece și dansuri
populare din localitatea Svatobořice Mistřin din Moravia, la Festivalul
Internațional de Folclor de la Bistrița Năsăud, acțiune desfășuratș cu
sprijinul ing. Nicolae DEDULEA.
4. Participarea, la fel cu succes deosebit, în luna octombrie 2011 a
cântăreței de folclor românesc Cătălina ALEXA, eleva de 12 ani la o școală
generală din Constanța România, la două spectacole de gală organizate de
către FOS ČR și FOS SLOVAKIA în localitatea balneară PIEŠŤANY din Slovacia.
5. Dupa aceea, în data de 09 octombrie 2011, această eleva, împreună cu
elevele Roxana Suciu din Covăsînt și Georgiana PETRESCU din comuna
Petrești judetul ALBA au susținut un recital la castelul HNĚVIN din orașul
MOST în fața P.F. sale DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
și a altor personalități romnâne și cehe prezente cu ocazia festivității
organizate cu prilejul sfințirii bisericii ortodoxe române și a troiței
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monument ridicate în memoria ostașilor români căzuți pentru eliberarea
Cehoslovaciei de sub naziști. Cu această ocazie cele trei eleve au primit
daruri și au fost felicitate de către PF sa PATRIARHUL DANIEL AL BOR.
Toate evenimentele enumerate, la care au participat împreună sau
separat cele trei eleve menționate mai sus, au fost sprijinite material și prin
prezența însoțită de traducere de către ing. Nicolae DEDULEA.
5.3 Proiectul bisericii ortodoxe românești de la Most
La 9 octombrie 2011, în oraşul Most, un lăcaş de cult închinat memoriei
ostaşilor români căzuţi pe teritoriul fostei Cehoslovacii în primul şi în cel deal doilea război mondial a fost sfinţit de către Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Preafericitul Krystof,
Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Cehia şi Slovacia şi de un sobor preoți.
Lăcaşul este cea dintâi biserică ortodoxă românească construită în
Republica Cehă de meşteri maramureşeni din Bârsana. Jertfa ostaşilor
români este amintită şi de o troiţă din lemn care a fost amplasată în curtea
bisericii.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost însoţit în Republica Cehă de
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, de Preasfinţitul
Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul şi de alţi reprezentanţi ai BOR.
La eveniment au participat o serie de oficialități din România și Republica
Cehă. Proiectul construirii bisericii de la Most a fost sprijinit financiar de
către Guvernul României, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni.
Alături de Ambasada României și reprezentanții bisericii, un merit deosebit
în realizarea proiectului l-a avut și D-l Nicolae Dedulea, președinte al
Asociației Românilor din Republica Cehă.
5.4 Alte proiecte și evenimente
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În anul 2011 Asociația Românilor din Cehia a realizat un parteneriat de
consultanță juridică cu casa de avocatură Colțuc din București.
În luna iunie 2011 Asociația a organizat o drumeție în parcul natural Divoka
Sarka, Praga 6.
Asociația Românilor din Cehia a organizat un seminar pe tema reformei
pensiilor din Cehia, eveniment pregătit de către D-na Elena Lupușoru.
Seminarul a avut loc în data de 5 noiembrie 2011, participarea fiind liberă
pentru membrii asociației.
În octombrie 2011, Asociația noastră a fost reprezentată la Forumul
Românilor de Pretutindeni organizat la București de către Guvernul
României prin Departamentul Românilor de Pretutindeni.
6. Raport privind situaţia financiară pe anul 2011
Pe parcursul anului 2011, Asociaţia a înregistrat un total de CZK 104
845 venituri, provenind din:
grant
70449 Kč
chirie
3000 Kč
bilete
5820 Kč
donații
9675 Kč
cotizații
15900 Kč
dobândă
1,30 Kč
şi un total de CZK 93 579 Kč cheltuieli.
Rezultatul financiar pentru anul 2011 a fost de CZK 11266 Kč câștig.
Acești bani vor fi reeșalonați pentru bugetul pe anul 2012 și investiți pentru
organizarea activităților cultural-educaționale ale asociației.
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