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Projekt Národopisného muzea Národního muzea 

ve spolupráci s Integračním centrem Praha  

                                                

 

                                          + 



    Popis projektu: 

 

• Prezentace tradic a života pěti vybraných 
národnostních menšin původem ze zemí 
mimo Evropskou unii žijících na území České 
republiky  

 

• Nabízí návštěvníkům z řad široké veřejnosti 
pohled na kulturu lidí, kteří zde žijí s námi  
a o kterých málo víme 

 

 



    Cíle projektu: 

 

• otevřít dialog a zájem českých návštěvníků 
muzea o jiné kultury a lidi těchto kultur, se 
kterými se v ČR setkáváme 

• navázat spolupráci s organizacemi 
zastupujícími různé národnostní menšiny 

• zpestřit nabídku doprovodných programů 

 

 

 



Reakce na výzvu MK ČR 

• Financováno v rámci Koncepce integrace 
cizinců (MV ČR →MK ČR →NM) 

• Rozpočet: 75.000,- Kč 

 - 5x 10.000,- Kč na kulturní program (soubory, 
přednášející, občerstvení) 

 - 20.000,- Kč (pouze DPP) pro pracovníky ICP, 
NM a přednášející 

 - 5000,- Kč grafika plakátů 

 



Úloha Integračního centra Praha 
 

 

• Výběr národů k prezentaci (kontakty) 

• Zvolení ideálních termínů (svátky) 

• Šíření povědomí o akcích  

• Konzultace a pomoc v den akce 

 



Konkrétní realizace projektu:  

 

• 5 podvečerů během roku 2017 (únor, duben, 
červen, září a listopad - vždy sobota): 

 

- přednáška (něco pro hlavu)  

- tanečně-hudební folklorní vystoupení  

  (něco pro srdce) 

- drobné občerstvení (něco pro žaludek) 

 

• Vstupné zdarma 

 



 
 

Ruské tradice a život v Praze 
25. 2. 2017, 15.00 - 20.00 

  

• Významná spolupráce s Ruským střediskem 
vědy a kultury v Praze 

• Účast cca 200 lidí 

• Zahájení celého projektu 

• Nasbírání dobrých i horších zkušeností – 
poučení pro další večery 





Návštěvníci před Národopisným muzeem 



Česká dívčí skupina Nashi, která zpívá ruské tradiční lidové písně 



Humorné vystoupení herečky Lilian Malkiny (Koljovy babičky) 



 
Balkánské tradice a život v Praze  

29. 4. 2017, 17.00 – 20.00  
 

• Spolupráce s organizací Lastavica  

 

• Vystoupení zpěvačky Aidy Mujačič a 
bulharského folklorního souboru Pirin 





Přednášející Hadis Medenčevič z organizace Lastavica 





 
Aida Mujačič, talentovaná zpěvačka 
původem z Bosny 



Bulharský folklorní soubor Pirin z Brna  



Pirin naučil diváky některé tance 



Ochutnávka jídla po vystoupení 



Vietnamské tradice a život v ČR 
17. 6. 2017, 17.00 – 20.00 

 
• Klíčová osoba: Lubor Pham – aktivní člen 

vietnamské komunity – zhostil se přednášky a 
zároveň oslovil účinkující 

• Vystoupení folklorní tance, zpěv, hudba 
(tykvový nástroj) 

• Malá účast (cca 30 lidí) 

 





Přednáška o vietnamské komunitě v ČR, Lubor Pham 



Kloboukový tanec 



Hra na tykvový nástroj 



 
Ukrajinské tradice a život v České republice  

30. 9. 2017, 17.00 – 20.00 
  

• Přednáška: Radomyr Mokryk  
(doktorand FF UK) 

 

• Vystoupení folklorního souboru Džerelo 





Přednáška Radomyr Mokryk, FF UK 



Malá výstava tradičního ukrajinského lidového textilu a výrobků 



Folklorní soubor Džerelo 



Občerstvení – typické ukrajinské dobroty 



 
Mongolské tradice a život v ČR 

25. 11. 2017, 17.00 – 20.00 
 • Přednáška: Adža Erdenebat 

• vystoupí hudební skupina Dunjingarav 

 

 

 

 

 

Srdečně zveme!   

 



Slavnost Rumunů v České republice 
• Každý rok – druhou neděli v září, letos již 8. ročník 

• Slavnost Rumunů a Moldavanů žijících v ČR (nejvíce z 
Prahy) 

• Účinkující soubory přijíždí z Rumunska, soubor 
Kodrianka je moldavský soubor, jehož členové žijí v 
ČR 

• Na této slavnosti je Rumunsko a Moldávie 
prezentována jako jeden celek 

• Vstup zdarma – slavnost otevřená všem  

• Nad akcí má záštitu MČ Praha 5  

• Financování:  rumunská vláda, MČ Praha 5, Sdružení 
Rumunů v ČR a Rumunský kulturní institut 

 



Slavnost Rumunů 2016 



Národopisné muzeum Národního muzea 



Děkujeme za pozornost 

 

Kristýna Hlavatá a Jan Pohunek 

 

 

 

Kontakty: 

kristyna_hlavata@nm.cz, 773 793 412 

jan_pohunek@nm.cz, 721 577 302 


