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5. Proiecte realizate în anul 2010
5.1 Comunicare şi informare:
Pe parcursul anului 2010, comunicarea şi informarea s-au realizat prin intermediul paginii de
web a Asociaţiei (www.romaniincehia.com) şi prin corespondenţă electronică.
După o întrerupere de jumătate de an din motive organizatorice, în luna Decembrie 2010 a fost
reluată publicarea buletinului informativ al Asociaţiei, sub coordonarea D-nei Adina Toma,
membră a comitetului director şi a D-lui Horaţiu Toma, webmaster. Următorul număr va fi
publicat la sfârşitul primului trimestru al anului 2011.
5.2 Proiecte cultural- artistice:
În martie 2010, Asociaţia a organizat o petrecere de Mărţişor la Praga, cu muzică şi specialităţi
româneşti.
În luna mai 2010, s-a organizat o excursie la castelul Krivoklat.
În 19 septembrie 2010, Asociaţia a organizat la Praga “Sărbătoarea Românilor”. 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
(pictură icoane ortodoxe şi culinar), teatrul de copii “Ursul păcălit de vulpe”, vernisajul expoziţiei
de icoane ortodoxe româneşti în prezenţa P.F. KRYŠTOF, arhiepiscop de Praga şi Mitroplit al
Bisericii Ortodoxe a Ţărilor Cehe şi Slovaciei (pictori: măicuţele Ecaterina şi Felicitas de la
Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Vilemov, precum şi d-l Cornel Teofil Pop), colţul
copiilor cu programe pregătite de către instructori din Centrul Maternal Andilek, program de
muzică şi dansuri populare româneşti cu ansamblul folcloric Spicul din comuna Olari, jud. Arad.
Sărbătoarea s-a desfăşurat sub patronajul Excelenţei Sale d-nei Daniela Gîtman, Ambasadorul
României în Republica Cehă şi în colaborare cu Muzeul Etnografic din Praga, Parohia ortodoxă
Praga 5, Teatrul Naţional şi Centrul maternal Andilek. Remarcăm faptul că cetăţenii moldoveni
din Cehia au considerat că se simt români şi ca urmare au participat şi ei în număr mare, în
frunte cu preşedintele şi vice-preşedintele asociaţiei Euromoldova din Cehia la această întâlnire
a românilor din Cehia.
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. Velke Losiny –Cehia- 14-16.05.2010 Festivalul naţional folcloric „ZPĚVAČEK“ - pentru
cântăreţi copii cu vârsta până la 15 ani. Din Romania a participat cântăreaţa de numai 12 ani
elevă din comuna Plopi judetul Sălaj, Alexandra Chira, cea care a fost declarată « ambasadorul
culturii romaneşti » de către participanţii la întâlnirea ambasadorilor romăni din luna septembrie
2009 de la Ateneul Român. Înaintea acestui festival concurs, au avut loc în Cehia o serie de
concursuri locale şi regionale la care participă peste 6.000 de copii, după care câştigătorii, cca
60 de copii, participă în luna mai a fiecarui an la Festivalul concurs de la Velke Losiny unde se
alege Zlaty Slavik (Privighetoarea de aur) cum este numit câştigătorul marelui premiu. La acest
festival au participat şi şase (6) copii cântăreţi talentaţi din străinătate.

1/3

Raport de activitate pe anul 2010
Miercuri, 26 Ianuarie 2011 20:10

2. Veseli nad Moravou - 03 - 07 iunie 2010 - Festivalul internaţional de folclor pentru copii cu
vârsta până la 15 ani. Din România a participat Ansamblul de cântece şi dansuri populare de la
Casa copiilor din Arad condus de către maestrul coregraf Vasile Peri şi dirijorul Doinel Clej.
3. Festivalul internaţional de cântece şi dansuri populare de la Plzen – 10 – 13 iunie 2010. Din
Romania a participat Ansamblul profesionist de cântece şi dansuri populare „Floare de pe
Bărăgan“ Slobozia, condus de către profesorul Constantin Obrejan.
4. Festivalul de cântece şi dansuri populare pentru copii „Carpatica“ Deva, Romania - 01 –07
august 2010. Din Cehia a participat ansamblul folcloric de copii din oraşul Kyjiov, Moravia,
Cehia.
5. a - XIV – a ediţie a "Festivalului cântecului şi jocului codrenesc – Oţeloaia", localitatea
Homoroade, judeţul Satu Mare - 19 – 22 august 2010. Din Cehia a participat Ansamblul
folcloric "Kuratka" din Chrudim.
6. Festivalul folcloric „Febio Fest Moneasa 2010“, judeţul Arad Romania - 19 -22 august 2010.
La invitaţia centrului Cultural judeţean Arad şi a comunei Olari, judetul Arad, ansamblul folcloric
din Marianske Lazně a participat la Festivalul folcloric Febio Fest Moneasa 2010.
7. Festivalul internaţional de folclor „Pražsky jarmark 2010“- 24 – 27 august 2010 Praga. La
acest festival a participat din România ansamblul de cântece şi dansuri populare „Dănţăuşii“
din comuna Groşi, Maramureş, sub conducerea vestitului taragotist Dumitru Dobrican.
8. MFF u Toltenského pánství - Krasna Lipa –Usti nad Labem, Cehia -03 - 05. 09. 2010. Din
România a participat Ansamblul de cântece şi dansuri populare tineri elevi din oraşul Simeria
Romania.
09. MFDFS Písní a Tance – Luchačovice - 09 -12.09.2010 -Festivalul internaţional de cântece
şi dansuri populare de copii. La acest festival a participat din Romania Ansamblul de cântece şi
dansuri populare de copii „Cununiţa năzdrăvană“ din Satu Mare.
10. Marianske lazně- Festivalul folcloric „Mariansky podzím“ 16 -19.09.2010 – cu participarea
ansamblului de cântece şi dansuri populare „Spicul“ din comuna Olari, judeţul Arad România.
11. GALA VEČER - Zpěvaček – Slavik (Privighetoarea Ceha) 11- 12 octombrie 2010 - care a
constat in 2 spectacole de gală organizate la Casa Armatei din Praga şi la Top Hotel Praha. La
acest festival au participat copiii premiaţi la Festivalul de la Velke Losiny şi 6 copii cântăreţi din
străinătate.
La festival au mai participat: Orchestra profesionistă de muzică populară „Broln“ de la Radio
Brno, Ansamblul profesionist de cântece şi dansuri populare şi orchestra de muzică populară a
armatei cehe şi mulţi alţi artişti de renume din Cehia. Din România a participat eleva
Georgiana Petrescu, din orasul Sebeş – Alba, indrumată de către cântareaţa consacrată Adina
Medrea.
5.3 Proiecte educaţionale :
Prin efortul D-lor Camelia Isaic şi Ioana Viţelaru au continuat şi în anul 2010 cursurile
săptămânale pentru mămici românce în concediu de maternitate la centrul maternal Andilek din
Praga.
Pe parcursul anului 2010 au continuat cursurile de limbă cehă cu predare în limba română
pentru membrii comunităţii române de la Praga, proiect coordonat de către D-na Ioana Viţelaru.
5.4 Colaborare cu Ambasada României la Praga
Pe parcursul anului 2010, Ambasada Romaniei la Praga şi Asociaţia Românilor din Republica
Ceha au colaborat în permanenţă la realizarea proiectului de construire a Bisericii ortodoxe din
localitatea Most, Cehia – monument al eroilor români căzuţi pentru eliberarea Cehiei şi
Slovaciei în cele două războaie mondiale.
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De asemenea, Ambasada a sprijinit activităţile Asociaţiei prin implicarea la organizarea primei
Sărbători a Românilor din Cehia şi prin oferirea spaţiului pentru desfaşurarea Adunărilor
generale a membrilor Asociaţiei.
5.5 Întâlniri cu oaspeţi de seamă si evenimente deosebite
În săptămâna dinainte de sărbătoarea Rusaliilor din anul 2010, cu sprijinul organizatoric al
Asociaţiei Românilor din Cehia, au avut loc urmatoarele evenimente : - vizita P.F. sale
Mitropolitul Kryštof al Bisercii Ortodoxe a Cehiei şi Slovaciei în Episcopia Aradului la
Facultatea de teologie şi în Parohia comunei Covăsânţ, Arad
- semnarea, cu această ocazie, în faţa aulei pline de studenţi a Facultăţii de teologie din Arad
a Protocolului de colaborare între BOR şi Mitropolia Cehiei şi Slovaciei în vederea realizării
Bisericii ortdoxe din lemn din municipiul Most, Cehia, protocol semnat ca urmare a
binecuvântării din partea P.F. sale DANIEL Patriarhul României
- sfinţirea pietrei de temelie a Aşezământului Social şi Amfiteatrului pentru Festivaluri
Folclorice realizat prin efortul comun al Parohiei Covăsânţ şi al Primăriei Covăsânţ.
5.6. Raport privind situaţia financiară pe anul 2010
Pe parcursul anului 2010, Asociaţia a înregistrat un total de CZK 31 358.46 venituri din cotizaţii
şi donaţii şi un total de CZK 35 144.70 cheltuieli. Rezultatul financiar pentru anul 2010 a fost
de CZK 3 785.24 pierdere.
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