
 

Výroční zpráva za rok 2021 

Klub Čechů a Slováků v Portugalsku 

Associação dos Imigrantes Checos e Eslovacos 

em Portugal Rua de Moçambique, 34 – 3º Esq., 

1170-245 Lisboa 

e-mail: 

klub@kcsp.pt 

www.kcsp.pt 

 

KČSP 

KČSP členské příspěvky 722.00 € 

účelové dotace  759.12 € 

použití účelových dotací -759.12 € 

příspěvky na konkrétní akce a projekty 1,595.50 € 

náklady na konkrétní akce a projekty -1,595.50 € 

bankovní poplatky -62.40 € 

hospodaření úhrnně 659.60 € 

ČESKÁ ŠKOLA V LISABONU 

příspěvky od rodičů 530.00 € 

dotace 4,744.56 € 

návštěvy muzeí, výlety, přednášky -660.44 € 

výplaty -2,560.00 € 

příspěvky spolupracovníkům -160.00 € 

pojištění -105.56 € 

Česká škola Faro -2,467.17 € 

hospodaření úhrnně -678.61 € 

 

Hlavním obsahem činnosti KČSP v roce 2021 bylo provozování dvou českých a jedné 

slovenské školy, konkrétně (podle doby vzniku) České školy v Lisabonu, České 

školičky Faro a První slovenské školy v Portugalsku. Na začátku roku byly aktivity 

škol z důvodu covidových omezení vedeny částečně on-line, od jara se děti pravidelně 

scházely ve stejných prostorech jako v přechozím roce k sobotním aktivitám 

zahrnujícím výuku češtiny a slovenštiny a českých a slovenských reálií. Slovenská škola 

kromě sobotních prezenčních setkáních poskytovala také individuální distanční výuku. 

Činnosti českých škol se dostalo finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

KČSP přispívá k pěstování sounáležitosti českých a slovenských krajanů 

prostřednictvím své webové stránky a na sociálních sítích, kde pomáhá šířit 

informace o prezentaci české a slovenské kultury v Portugalsku a také praktické 

informace na základě dotazů krajanů a různých oznámení jednotlivých velvyslanectví. 
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KČSP v roce 2021 uskutečnil třídenní výlet pro děti s rodiči z české krajanské 

komunity do oblasti Serras de Aire e Candeeiros s ubytováním v Quinta da Escola, s 

přítomností 2 lektorů z České školy v Lisabonu. Akce měla za cíl umožnit dětem pobyt 

v česko-jazyčném prostředí a připomenout zajímavosti z míst původu našich 

krajanských rodin. Ubytování a strava dětí byly hrazeny z finančního daru MZV ČR, 

rodiče si veškeré náklady platili ze svého. 

V roce 2021 se také uskutečnil projekt pořízení souboru rozhovorů s českými 

krajany s cílem přispět k povědomí o životě české krajanské komunity v Portugalsku. 

Také na tento projekt přispělo finančním darem MZV ČR. Publikace rozhovorů na 

internetu byla odložena na rok 2022. 

Na rok 2022 byly MZV ČR podány přihlášky na financování tří projektů, jejichž obsah 

je v souladu s cíli a obsahem činnosti sdružení podle jeho stanov, a které bude KČSP v 

rámci svých finančních možností případně spolufinancovat: 

Česká škola v Lisabonu  

Česká školička Faro 

Nastudování a provedení České mše vánoční J. J. Ryby českými krajany – čeští krajané 

nastudují Rybovu mši vánoční pod vedením sbormistryně Markéty Chumové a s účastí 

hostujících sólistů ji předvedou formou vánočního koncertu v Lisabonu v prosinci 2022 

Spolku se podařilo opětovně zprovoznit webové stránky. 


