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O Lyceu

3

Lyceum Řekyň je známé v celém helénském světě svým nesmírným přínosem pro 
udržení a šíření řeckého kulturního dědictví již od roku 1911, kdy bylo založeno 
v Athénách. Česká pobočka Lycea byla založena v roce 2000 a uchovává řecké 
zvyky a tradice, studuje a pěstuje folklórní umění a podporuje ženy, matky  
a děti. Konkrétním cílem Lycea je studium a uchovávání národních krojů, jejich 
prezentace pomocí přehlídek, studium lidových tanců a písní, jejich zapisování, 
přesné dodržování a prezentace formou tanečních vystoupení a hudebních 
představení, dále pak organizování výstav řeckého lidového umění a péče  
o jeho uchování, organizování vzdělávacích programů, organizování seminářů 
a přednášek, vydávání publikací, knih, zvukových a audiovizuálních nosičů.

Rok 2015 byl pro Lyceum Řekyň v ČR jubilejní. K 15. výročí založení české 
pobočky Lycea Řekyň a k 20. výročí prvního semináře řeckých tanců s lektorem 
Lycea Řekyň z Kalamaty jsme ve spolupráci s nadačním fondem Hellenika 
připravili první tanečně-divadelní představení svatebních písní, tanců a zvyků 
z různých oblastí Řecka, které se odehrálo v Brně s účastí Nikose Petrouliase, 
aktivních i bývalých členů Lycea Řekyň v ČR, jednotlivců i členů tanečních 
souborů řeckých obcí v ČR a hostů z celé České republiky.

Už po páté byli tanečníci a hudebníci Lycea Řekyň v ČR pozváni k představení 
řeckých tanců a hudby v pořadu Domovina na 70. Mezinárodním folklorním 
festivalu ve Strážnici.

K mimořádným aktivitám české pobočky Lycea se v uplynulém roce zařadila 
příprava kulturního programu 5. ročníku Řecké soboty na hradě Veveří  
a slavnostní koncert klasické hudby s názvem „Podoby hudby“  brněnského 
festivalu Babylonfest, který Lyceum organizovalo společně s nadačním fondem 
Hellenika.

V úzké součinnosti s Výborem pro národnostní menšiny ZMB a Odborem sociální 
péče MMB jsme uspořádali sbírku trvanlivých potravin brněnských organizací 
národnostních menšin a etnik pro nově vzniklou Potravinovou banku v Brně. 
Cca 250 kg trvanlivých potravin bylo předáno zástupcům Armády spásy.

Správní rada Lycea Řekyň v ČR se rozhodla i v roce 2015 využít vánočního 
zvyku obdarovávání a proměnila tradiční novoroční přání za projev lásky  
k bližnímu a přispěla finančním darem na celosvětové programy organizace 
Lékaři bez hranic.
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O Lyceu

Organizační schéma v roce 2015
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Přehled aktivit

5

Oddělení národních krojů, oddělení národních tanců i oddělení umělecké, 
hudební a rytmické výchovy připravilo v roce 2015 představení řecké tradiční 
kultury na vybraných akcích a festivalech:  

•  Oslava státního svátku Řecké republiky s Tanečním souborem v Karviné;

•  Den národnostních menšin s Tanečním souborem v Brně; 

• Řecká sobota na hradě Veveří s Tanečním souborem;

• 70. Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici;

• Babylonfest festival kosmopolitního města Brna;

• Tradiční řecká svatba, tanečně-divadelní představení k 15. výročí  
 založení české pobočky Lycea v Brně;

• Oslava státního svátku Řecké republiky s Tanečním souborem  
 v Bohumíně.

Oddělení národních tradic Lycea společně s oddělením svátků a recepcí 
připravilo pro členy Lycea, jejich rodinné příslušníky, přátele a další veřejnost 
zajímavou akci, ke které se váží řecké zvykoslovné tradice, a to Měsíc Máj dle 
řecké tradice, který se konal v Ledči nad Sázavou.

Lyceum Řekyň v ČR bylo v roce 2015 garantem celodenního kulturního programu 
5. ročníku Řecké soboty na hradě Veveří, pro který připravilo výuku tanců 
a několik tanečních i hudebních představení. Novinkou letošního programu 
byla vystoupení interpretů mladé řecké hudební scény. Předsedkyně Lycea je 
členkou Přípravného výboru pro Řeckou sobotu a Lyceum zabezpečuje public 
relations celé akce.

V roce 2015 Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR nastudoval a veřejnosti 
předvedl slavnostní tanečně-divadelní představení svatebních tanců, písní  
a zvyků z různých oblastí Řecka, které bylo realizováno u příležitosti 20. výročí 
prvního semináře řeckých tanců s lektorem Lycea Řekyň z Kalamaty v Brně  
a 15. výročí založení české pobočky Lycea Řekyň ve spolupráci s nadačním 
fondem Hellenika.

Třikrát v roce 2015 byl uskutečněn metodický seminář učitelů řeckých tanců 
a vybraných tanečníků Lycea, a to v březnu v Karviné, v květnu v Koutech  
u Ledče nad Sázavou a v Brně. Cílem těchto seminářů je výměna zkušeností 
a konzultace problematiky výuky, dále příprava učebních plánů a společných 
akcí, soustředění tanečníků v návaznosti na výuku v jednotlivých skupinách. 



V září se v Brně uskutečnil XI. Seminář řeckých tanců pod vedením lektora 
Nikose Petrouliase z Lycea Řekyň Kalamaty, za účelem dovést k dokonalosti 
tanečně-divadelní představení tradiční řecké svatby a předvést ho širší 
veřejnosti. Dále se lektor věnoval přípravě na vystoupení Tanečního souboru 
Lycea Řekyň na významných kulturních akcích a mezinárodních folklorních 
festivalech a vyučoval tance především z oblasti Epiru, Makedonie a z ostrova 
Mytilini. 

Oddělení národních krojů celoročně pečuje o údržbu a ochranu celkem 70 
řeckých tradičních krojů z národopisných regionů celého Řecka.

Oddělení svátků a recepcí připravilo gastronomické speciality a zabezpečilo 
ochutnávky tradičních řeckých pokrmů a nápojů např. v rámci programu 
Babylon chutí nebo Dne národnostních menšin Jihomoravského kraje  
v brněnském parku Lužánky.

Program činnosti Lycea na rok 2015, uvedený na následující straně, byl 
schválen valným shromážděním Lycea Řekyň v ČR dne 21. 3. 2015.
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Program činnosti 2015

11. 2. 2015/Brno     zahájení kurzu řeckých tanců pro přátele řecké  
      kultury - začátečníci 

20. – 22. 3. 2015/Karviná  seminář řeckých tanců a hudby

21. 3. 2015/Karviná   valné shromáždění Lycea Řekyň v ČR

21. 3. 2015/Karviná   vystoupení souborů Lycea Řekyň v ČR při   
      příležitosti státního svátku Řecké republiky

15. 4. 2015/Brno    zahájení kurzu řeckých tanců pro přátele řecké  
      kultury - pokročilí

30. 4. 2015/Praha    koncert Alkinoos Ioannidis

1. 5. 2015/ Ledeč n./Sázavou  zasedání správní rady Lycea

1. 5. 2015/ Ledeč n./Sázavou  měsíc Máj dle řecké tradice

1. 5. – 3. 5. 2015/ Ledeč n./Sázavou seminář řeckých tanců a hudby

22. – 23. 5. 2015/Brno   seminář řeckých tanců a hudby

24. 5. 2015/Brno    Den národnostních menšin Jihomoravského  
      kraje, vystoupení souborů Lycea Řekyň v ČR

5. – 7. 6. 2015/Brno   seminář řeckých tanců a hudby

6. 6. 2015/Veveří    Řecká sobota na hradě Veveří, vystoupení   
      Tanečního souboru Lycea Řekyň v ČR

26. – 28. 6. 2015/Strážnice  70. Mezinárodní folklorní festival, vystoupení  
      souborů Lycea Řekyň v ČR

Září 2015     zahájení výuky a kurzů řeckých tanců

15. – 19. 9. 2015/Brno   Babylonfest, dny brněnských národnostních  
      menšin

18. 9. 2015/Brno    Podoby hudby - představení koncertních   
      umělců národnostních menšin (klavír, zpěv,   
      housle, aj.)

19. 9. 2015/Brno    Folklor minorit, vystoupení souborů Lycea   
      Řekyň v ČR

25. – 28. 9. 2015/Brno   metodický seminář řeckých tanců, písní a   
      hudby s lektorem Lycea Řekyň z Kalamaty

26. 9. 2015/Brno    Slavnost k 15. výročí založení pobočky Lycea  
      Řekyň v ČR, představení tradiční řecké svatby

11. 10. 2015 / Olomouc   zasedání správní rady Lycea

20. – 22. 11. 2015/Bohumín  seminář řeckých tanců a hudby

21. 11. 2015/Bohumín   vystoupení souborů Lycea Řekyň v ČR při   
      příležitosti státního svátku Řecké republiky
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Aktivity Lycea

Členové Lycea se sešli ve dnech 20. - 22. 3. 2015 v Karviné při příležitosti 
Valné hromady Lycea Řekyň v ČR. Po společném jednání následoval seminář 
řeckých tanců a hudby. Program semináře, který připravil a vedl Michal 
Lašo, byl zaměřen na nácvik večerního vystoupení na řecké zábavě konané  
k příležitosti státního svátku Řecké republiky. 

Programu se také účastnila hudební složka Lycea Řekyň a skupina I parea  
z Brna. Tématem programu bylo rebetiko a přiblížení tohoto „undergroundového“ 
fenoménu širší veřejnosti. Je to velmi významná část řecké lidové kultury, 
srovnatelná svou originalitou a významem se španělským flamencem  
a portugalským fado. Tato městská „subkultura“ začala vznikat koncem  
19. století většinou v přístavech jako je Pireus, Volos a Thessaloniki. 

Vystoupení bylo částečně i divadelní, členové souborů se snažili přiblížit 
atmosféru řeckých „kafené“ např. pomocí dobového oblečení z 30. let, stoly  
s pitím a nargilé apod. Tance, které soubor předvedl, pocházejí z oblasti Malé 
Asie. Tanečníci předvedli choreografii a figury, které se naučili od lektora Nikose 
Petrouliase, na programu byly mj. tance syrto, aptaliko, karsilamas, chasapiko 
a chasaposerviko. 

Závěrem ještě členové souboru zapojili do tance i diváky. Vystoupení se velmi 
povedlo díky pečlivé přípravě a skvělému hudebnímu doprovodu, ale i díky 
výtečnému publiku. Slova chvály tanečníci slyšeli i z úst předsedy Řecké obce 
Karviná. Po vystoupení následovala taneční zábava až do ranních hodin. 

Seminář řeckých tanců a hudby a vystoupení souborů Lycea v Karviné
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Aktivity Lycea

Ve dnech 30.4. – 3. 5. 2015 proběhl tradiční jarní seminář v hotelu Luna 
nedaleko Ledče nad Sázavou. Účelem tohoto semináře byla příprava  
divadelně-tanečního představení „Tradiční řecká svatba“, které připravil lektor 
Lycea Řekyň v Kalamatě Nikos Petroulias. Seminář byl velmi nabitý, vzhledem 
k tomu, že se účastnili i tanečníci jiných souborů, kteří doposud tento program 
neznali. Jedná se o ukázku tradičních svatebních zvyků z různých oblastí 
Řecka.

Na první zkoušce v pátek 1. 5. 
2015 se účastníci seznámili hlavně  
s písněmi, které jsou v programu, 
a s celkovou režijní představou. 
Na odpolední zkoušce se ještě 
pokračovalo v nácviku písní, poté 
probíhala výuka tanců, převážně  
z oblasti Drama a Serres. 
Večer se pak promítalo 
video natočené na semináři  
v květnu 2013, aby účastníci 
získali přesnější představu.

Následující den se začalo s nácvikem samotných sekcí programu. Každá sekce 
představuje jeden svatební zvyk z dané oblasti. Při této zkoušce se členové 
zaměřili na první půlku programu, tzn. na sekce úvod, hnětení a pečení chleba, 
zdobení svatebních vlajek, stlaní svatební postele a předvádění věna.

Následující den, tedy v neděli dopoledne, proběhlo generální představení 
programu členkám Správní rady Lycea Řekyň v ČR. Kateřina Spalasová spolu 
s Michalem Lašem a Parisem Vasiliadisem rozdělila tanečníky do skupin podle 
jednotlivých sekcí a přidělila úkoly (starost o rekvizity apod.). Následně byl 
představen celý program bez přestávky. Celé vystoupení bylo také natočeno, 
aby se tanečníci mohli připravovat každý ve svém městě.

Seminář řeckých tanců a písní v Ledči nad Sázavou
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Aktivity Lycea

Dny národnostních menšin v Brně

Představení řeckých tanců v rámci Dne národnostních menšin, který proběhl  
24. 5. 2015 v Brně, připravil učitel řeckých tanců Lycea Řekyň v Brně Paris 
Vasiliadis. Během necelých dvaceti minut mohli návštěvníci akce vidět za 
doprovodu reprodukované hudby tradiční tance z oblasti Thrákie a východní 
Rumélie, kterým odpovídalo i krojové vybavení. Publiku byl předveden nejprve 
tanec zonaradikos, který “přinesli“ do Řecka uprchlíci z Východní Rumélie. 
Tanec, který je typickým tancem Thrákie, je pojmenován podle specifického 
druhu držení, tzv. “za pásky“ (ζωνάρι - pásek). Následovaly variace výše 
jmenovaného tance, konkrétně gaitani, kuluriastos a tsestos. Právě tanec 
tsestos z vesnic oblasti Kavakli se od všech ostatních obměn liší nejvíce. Tančí 
jej pouze muži a je pro něj typické množství figur, které společně předvádí 
všichni tanečníci synchronizovaně.

V programu tanečníci Lycea Řekyň v ČR předvedli i tance miliso z vesnic 
Mikro a Megalo Monastiri severní Trákie, sichtir chavasi a mantilatos, jehož 
charakteristickým rysem je kapesník (μαντήλι).

Díky své geografické poloze vykazují nejen thrácké tance, ale i zvyky spoustu 
společných rysů s národy okolních států, především s folklorem Bulharska  
a Malé Asie. Charakteristickými hudebními nástroji jsou dudy, píšťala, thrácká 
lyra, housle, buben daouli, dále pak tumberleki či klarinet.
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Aktivity Lycea

Řecká sobota na hradě Veveří

Lyceum Řekyň v České republice bylo jednou ze spolupořádající organizací  
5. ročníku akce Řecká sobota na hradě Veveří, která se konala 6. 6.  2015  
v Brně. Lyceum se významně podílelo na tvorbě kulturního programu  
a propagaci akce na veřejnosti.

Řecká sobota na hradě Veveří je jedinečná tím, že se zde již pravidelně prezentují 
současně všechny organizace a instituce, které se v Brně zabývají Řeckem 
a řeckou kulturou. Organizátoři chtějí touto akcí zprostředkovat veřejnosti 
zejména kulturní tradice a historické vazby na Řecko.  

V rámci 5. ročníku vystoupili tanečníci Lycea Řekyň v ČR a společně se souborem 
Prometheus nás zavedli pod “májku” do Thessálie a také nás pomyslně tanci 
přenesli na jižní Peloponés do Tsakónie. Všichni zájemci měli příležitost během 
dne si tance sami vyzkoušet a to i za doprovodu zkušených lektorů Lycea. 
Pro rodiny s dětmi byly připraveny tematické atrakce a speciálně upravený 
program s lektory tanců. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout inovovanou 
výstavu “Řekové ve Vídni, v Brně a na Moravě a jejich příspěvek k budování 
Evropy”.

Pátý ročník byl navíc obohacen o vystoupení skupiny Jannis Moras & Band(a) 
a jako speciální host vystoupila naše členka, mladá talentovaná zpěvačka 
Nikoleta Spalasová.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál. 
Akce byla spolufinancována z prostředků Jihomoravského kraje.
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70. Mezinárodní folklorní festival Strážnice

Lyceum Řekyň v České republice se ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2016 aktivně 
zúčastnilo 70. Mezinárodního festivalu Strážnici. Program pro MFF Strážnice 
2015 připravila Kateřina Spalasová, vedoucí oddělení národních tanců,  
ve spolupráci s Terezou Niku, která se postarala o organizaci hudební složky. 
Do programu Lycea Řekyň v ČR v rámci pořadu Domovina byly zařazeny tance 
a písně z řeckých ostrovů.

Po pátečních intenzivních zkouškách soubor Lycea Řekyň vyrazil spolu se 
všemi ostatními účinkujícími na slavnostní průvod městem Strážnice, kde jako 
vždy panovala úžasná a vřelá atmosféra. Tanečníci si do průvodu oblékli kroje 
z Thrákie, Ipiru a Thessálie, aby divákům ukázali krojovou rozmanitost Řecka, 
a za doprovodu živé hudby hrané hlavně na píšťalu, housle a buben dotančili 
k podiu na náměstí, kde předvedli krátkou ukázku tanců z Thrákie. 

V amfiteátru Bludník pak probíhal program Domovina, v rámci kterého ukázalo 
26 členů souboru Lycea Řekyň písně a tance z Egejských ostrovů. Unikátní 
byl jistě živý hudební doprovod. Diváci mohli vidět a slyšet prastarý tradiční 
maloasijský nástroj kanonaki, který se trochu podobá českému cimbálu, hraje 
se na něj však trsátky nasazenými na prsty a má magický orientální zvuk. Dále 
doprovázely housle a kytara.

Program byl sestaven tak, aby jednoduchou formou českým divákům 
srozumitelně předvedl řecké tradice v té nejčistší podobě. Tanečníci předvedli 
například ostrovní tance syrtos nisiotikos, karsilamas nebo sousta.

Aktivity Lycea
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Ve dnech 15. - 19. 9. 2015 se Lyceum 
zúčastnilo 8. ročníku festivalu brněnských 
národnostních menšin Babylonfest. 
Svou aktivní účast zahájilo 18. září 2015  
v 19:00 hodin v Křišťálovém sále Staré 
radnice organizací slavnostního koncertu 
Podoby hudby, na kterém zazněly poprvé 
v Brně řecké byzantské hymny, v podání 
ženského pěveckého tria Chorodia Agiu 
Georgiu.
V sobotu 19. 9. 2015 Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR prezentoval řecké 
taneční umění v hlavním programu s názvem Babylon pod Špilberkem na 
Moravském náměstí. Zatančil v programu „Duhové náměstí“ a vystoupil také  
v programu „Folklor minorit“. 
Na pódiu před Místodržitelským palácem ve 14:30 bylo možné 
shlédnout ukázku z připravovaného tanečně-divadelního představení 
tradiční řecké svatby, typické tance z oblasti Epiru a Thessálie,  
ve které tančili společně tanečníci Lycea Řekyň v ČR a souboru Prometheus.

Babylonfest v Brně

Aktivity Lycea
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V prostorách Farního úřadu Pravoslavné církevní obce při chrámu svatého 
Václava v Brně se dne 28. 10. 2015 uskutečnilo setkání duchovního správce 
farnosti s řeckými a kyperskými věřícími Brna. Setkání se zúčastnily necelé dvě 
desítky věřících. Za Řecko-českou komoru se sídlem v Athénách přijal účast 
Aristidis Franc, Lyceum Řekyň ČR zastupovala jeho předsedkyně Eva Lioliu  
a účast Nadačního fondu Hellenika osobně zaštítil jeho předseda Vangelis 
Liolios.
Setkání započalo po završení nedělní bohoslužby uvítacím proslovem otce prot. 
Jozefa Fejsaka, který připomněl oboustranné výročí, které si připomínají jak 
Češi, tak Řekové. Oba národní svátky navíc doplňuje také církevní oslava svatého 
knížete Rostislava, který se zasloužil o pozvání svatých soluňských bratří Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu a který byl kanonizován v roce 1994 v brněnském 
chrámu sv. Václava. Na historický úvod, v němž zazněla krátká ukázka z knihy 
o. Dionýsia Tatsi „Απομνημονεύματα του Ιλία Ι. Γερασούλη“ (Vzpomínky na 
řecko-italskou válku z prostředí řeckého Epiru), navázal vzájemný dialog, při 
němž byly zodpovězeny některé praktické otázky řecké komunity týkající se 
např. problematiky svatby, uzavření církevního manželství, křtu dětí apod. 
Závěr již patřil volné diskuzi všech přítomných a dobrému pohoštění. Všichni 
účastníci tohoto příjemného setkání vyjádřili naději, že k podobným akcím bude 
docházet častěji a že by mohly být do budoucna spojeny i s občasnou návštěvou 
řeckého pravoslavného duchovenstva, které se ve středoevropském prostoru 
duchovně stará o řecké pravoslavné věřící žijící v diaspoře. 

Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku 28. října 
(Den Ochi - Επέτειος του Οχι)



Tradiční řecká svatba
Při příležitosti oslav patnáctého výročí existence si připravilo Lyceum Řekyň 
v České republice ve spolupráci s nadačním fondem Hellenika pro milovníky 
řecké kultury a tradic jedinečný zážitek - představení tradiční řecké svatby.  
To se uskutečnilo dne 26. 9. 2015 v hotelu Kozák v Brně.

Tanečně-divadelní představení svatebních tanců, písní a zvyků z různých 
oblastí Řecka představilo pečení svatebního chleba, zdobení svatebních vlajek, 
zdobení postele a ukázku věna. Dále diváci mohli vidět, jak bývá oblékána 
nevěsta či oholen ženich a samozřejmě také jak probíhal tradiční obřad  
s hostinou. 

Představení vzniklo pod vedením zkušeného lektora Nikose Petrouliase z Lycea 
Řekyň v Kalamatě, který úzce spolupracuje s brněnskou pobočkou Lycea již 
patnáct let a který vedl seminář řeckých tanců a hudby.

Po představení následoval řecký 
večer s taneční zábavou s pražským 
hudebním souborem Akropolis.

Realizace semináře byla podpořena 
Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci dotačního 
programu Podpora vzdělávání  
v jazycích národnostních menšin  
a multikulturní výchovy v roce 
2015. Představení bylo realizováno  
s finanční podporou Statutárního 
města Brna a Jihomoravského kraje.

Sekce tanců z Thrakie Svatební obřad

Aktivity Lycea
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Ve dnech 20. 11. – 22. 11. 2015 
se v Bohumíně zúčastnilo 16 členů 
Lycea semináře tanců a písní z oblasti 
Thessalie.
Cílem semináře byla zejména příprava 
programu Svátku vína, se kterým pak 
následně členové tanečního souboru 
vystoupili na řecké zábavě 21. 11. 
2015 pořádané Řeckou obcí Bohumín. 
Na programu semináře tak byly klidné 
a hrdé tance, obvykle bez doprovodu 
hudebních nástrojů.

Seminář tanců a písní v Bohumíně

Aktivity Lycea

Představení řeckých tanců a písní 
pro večerní představení Svátek vína 
připravila Maria Chinoporu, učitelka 
řeckých tanců, pod vedením lektora 
Nikose Petrouliase z Lycea Řekyň 
Kalamaty, který je čestným členem 
Lycea Řekyň v ČR a laureátem 
výročních cen nadačního fondu 
Hellenika za pěstování tradic  
a folklórního umění řecké menšiny 
žijící v České republice. 

Dne 24. 11. 2015 se konala na zámku v Mikulově konference věnovaná 
menšinám na Jižní Moravě s názvem Jižní Morava, kulturní křižovatka Evropy. 
Konference byla zaměřena na soužití více kultur a jejich vzájemné obohacování 
v jednom regionu. Organizátorem této akce byla společnost Retour, o. p. s.
Konference byla určena zejména pro zástupce národnostních menšin, zástupce 
měst a obcí, pracovníky informačních turistických center, pracovníky muzeí, 
zástupce neziskových organizací. Konference byla pořádána pod záštitou 
ministra kultury a ve spolupráci s Jihomoravským krajem.
V rámci této akce přednesla svůj příspěvek také předsedkyně Lycea Řekyň 
v ČR, Eva Lioliu. Ve svém příspěvku se zaměřila na uchování a rozvoj řecké 
tradiční kultury v České republice a představila hlavní cíle a poslání Lycea 
Řekyň v ČR.

Příspěvek na konferenci v Mikulově
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Prezentace Lycea

Webové stránky
Lyceum Řekyň v České republice od roku 2007 provozuje webové stránky na 
adrese: www.lyceumrekyn.cz. Hlavní menu nabízí kalendář akcí, tance, kroje, 
hudbu, tradice, zprávy a informace o Lyceu, kontakty a kroniku. Obsahově 
nejrozsáhlejší je část TANCE, která obsahuje popisy národopisných regionů 
Řecka, informace o tancích, tanečním a hudebním souboru Lycea, festivaly  
a vystoupení, výuku a kurzy řeckých tanců a rozvrh rytmické výchovy, seznam 
učitelů a asistentů. Pro veřejnost zajímavá je část KROJE, která je doplněna 
ilustračními fotografiemi. Náklady na provoz webových stránek jsou hrazeny 
z dotace Jihomoravského kraje.

Facebook
Od 1. 7. 2013 uvádíme aktuality z činnosti Lycea Řekyň na stránce Facebooku, 
která byla založena za účelem rozvíjení komunikace mezi členy a příznivci 
Lycea Řekyň po celém světě. V současné době má Lyceum celkem 69 poboček 
z toho jich 52 působí po celém Řecku. České Lyceum patří mezi 10 evropských 
poboček z celkového počtu 17 zahraničních Lyceí.

Spolupráce
Lyceum od svého založení intenzivně spolupracuje s nadačním fondem 
Hellenika, dále s Českou společností novořeckých studií, Klubem přátel Řecka 
a s Řeckými obcemi zejména v Bohumíně, v Brně, v Ostravě a v Praze.

V městě Brně spolupracujeme s odborem školství, oddělením prevence  
a volnočasových aktivit Krajského úřadu Jihomoravského kraje při přípravě 
vzdělávacích programů v oblasti multikulturní výchovy a s odborem kultury 
Statutárního města Brna při obohacování kulturního a společenského dění 
města Brna a reprezentaci města. Rovněž jako velmi dobrou lze nazvat 
spolupráci se všemi brněnskými organizacemi národnostních menšin. 

Lyceum uspořádalo v úzké součinnosti s Výborem pro národnostní menšiny 
ZMB a Odborem sociální péče MMB ve dnech 27. 4. – 7. 5. 2015 sbírku 
trvanlivých potravin brněnských organizací národnostních menšin a etnik 
pro nově vzniklou Potravinovou banku v Brně. Cca 250 kilogramů trvanlivých 
potravin bylo předáno zástupcům Armády spásy 1. 6. 2015.

Ostatní
Správní rada Lycea Řekyň v České republice se rozhodla i v roce 2015 využít 
vánočního zvyku obdarovávání a proměnila tradiční novoroční přání za 
projev lásky k bližnímu a přispěla finančním darem na celosvětové programy 
organizace Lékaři bez hranic. Náš finanční dar zajistí dostupnost lékařské 
péče pro 800 lidí a umožní vyčistit dostatek vody pro 40 rodin na 1 měsíc.
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Aktivity Lycea jsou v souladu se stanovami financovány ze tří hlavních oblastí 
zdrojů, a to z členských příspěvků, dále z darů, dotací, dědictví a dobrovolných 
příspěvků od fyzických a právnických osob a z vlastních výnosů. V minulosti 
bylo Lyceum také podporováno ze strany Řecké republiky, v důsledku 
ekonomické krize v Řecku byla ale tato pomoc od roku 2010 pozastavena, což 
dodnes částečně limituje některé aktivity Lycea.

Největší část výnosů Lycea tvoří dotace ze strany státní správy a samospráv, 
dále členské příspěvky, účastnické poplatky, výnosy ze vstupného a dary od 
fyzických a právnických osob. Dotace jsou významným způsobem podpory 
činnosti organizace a umožňují nejen konání všech zamýšlených aktivit, ale 
také další rozvoj činnosti Lycea. V roce 2015 Lyceum získalo dotace ze strany 
čtyř institucí na celkem pět projektů.

Ministerstvo kultury
• Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících  

v České republice; projekt Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny v České 
republice

Z programu jsou hrazeny náklady jednotlivých akcí a vystoupení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
• Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin 

a multikulturní výchovy; projekt Výuka řeckých tanců a hudební výchova

Tento program tvoří největší část výnosů Lycea a prostředky z něj jsou použity 
především na úhradu nákladů spojených se semináři a výukou tanců a hudby. 
V roce 2015 mohly být také díky tomuto programu zakoupeny nové hudební 
nástroje. 

Jihomoravský kraj
• Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji 

pro rok 2015; projekt Udržení řeckých kulturních tradic

Z prostředků tohoto programu byly částečně financovány různé aktivity 
Lycea, od seminářů, kurzů tanců až po činnost Lycea a jednotlivé projekty  
a vystoupení. 

Statutární město Brno
• Dotační program města Brna na projekt národnostních a etnických menšin; 

projekt Rozvoj řecké kultury a vzdělávací činnost v Brně

Z této dotace je financována především činnost Lycea, pronájem prostor, 
příprava vystoupení apod. 

Ekonomické výsledky
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• Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých 
řemesel a lidových tradic; projekt Tradiční řecká svatba

V rámci tohoto projektu byly použity získané finance v rámci konkrétního 
projektu tanečně-divadelního představení tradiční řecké svatby v Brně v září 
2015.

Výnosy Lycea za rok 2015 agregované do několika skupin uvádí následující 
tabulka.

Ekonomické výsledky

Položka Částka (v Kč)
Vlastní výnosy

Členské příspěvky 16 500, 00
Účastnické příspěvky 114 550, 00
Provedení vystoupení 17 000, 00
Ostatní 4 689, 46
Celkem 152 739, 46

Dary
Dary FO 6 948, 00
Dary PO 7 000, 00
Celkem 13 948, 00

Dotace
Ministerstvo kultury 100 000, 00
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy

350 000, 00

Jihomoravský kraj 185 000, 00
Statutární město Brno
Projekt Tradiční řecká svatba 50 000, 00
Projekt Rozvoj řecké kultury a vzdělávací 
činnost v Brně

33 000, 00

Celkem 718 000, 00
Celkem výnosy 884 687,46
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Největší nákladové položky Lycea tvoří náklady na cestovné a dopravu, 
dále ubytování účastníků, nájemné, mzdové náklady a spotřeba materiálu. 
Všechny tyto náklady jsou spojené především s pořádáním seminářů 
(ubytování účastníků, ohodnocení práce lektorů, nájemné sálů, cestovné 
a doprava), vystoupeními souborů (ubytování členů souboru, cestovné, 
materiály potřebné pro představení, nájemné sálů pro zkoušky programu)  
a činností organizace (nájemné kanceláře, služby, propagace, webové stránky 
apod.). Lyceum nemá žádné stále zaměstnance, osobní ohodnocení je proto 
vypláceno pouze na základě dohod o provedení práce. Náklady agregované do 
několika souhrnných položek uvádí následující tabulka.

Ekonomické výsledky

Položka Částka (v Kč)
Materiál

Materiál a drobný majetek 12 944, 78
Drobný hmotný majetek - nástroje 54 040, 00
Drobný hmotný majetek 42 360, 50
Stravování, občerstvení 65 930, 00
Ostatní 12 378, 00
Celkem 187 653, 28

Akce a semináře
Cestovné 69 761, 00
Pronájem prostor DDM a dalších 42 537, 75
Nájemné při akcích 51 361, 00
Ubytování 181 500, 00
Doprava 11 750, 00
Celkem 356 909, 75

Ostatní
Energie 19 656, 00
Náklady na reprezentaci 12 207, 00
Služby (telefon, pošta, ekonomické a 
ostatní služby, propagace apod.)

82 127,02

Nájem kanceláře a služby 43 672, 00
Poplatky, penále, ostatní 8 038, 55
Celkem 165 700, 57

Mzdové náklady
DPP 169 970, 00
Dary
Peněžní a materiální dary 5 688, 00
Celkem náklady 885 921, 60
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Z porovnání výnosů a nákladů Lycea je za rok 2015 patrná ztráta ve výši  
1 234,14 Kč. Tato ztráta vznikla z toho důvodu, že byl Lyceu přislíben drobný 
finanční dar, který nakonec nebyl poskytnut. 

Podrobnější členění výnosů a nákladů a další ekonomické informace je možné 
nalézt v přílohách výroční zprávy.

Počet členů Lycea čítal k 31. 12. 2015 celkem 118 osob,

z toho: 6 zakládajících 

  21 řádných

  49 kandidátek

  42 přispívajících

Ekonomické výsledky
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Λύκειο των Ελληνίδων Τσεχίας


