
Akce se koná pod záštitou Hany Třeštíkové,  
radní HMP pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu

a konference Reflexe a výhledy národnostních menšin

4. 11. 2021
v Nové budově Národního muzea

SETKÁNÍ  
NÁRODNOSTNÍCH 

MENŠIN

Prosíme o potvrzení účasti vyplněním elektronické 
přihlášky na www.dnm-praha.eu do 2. 11. 2021



9.00–17.00

Úvodní slova
Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea 

Hana Třeštíková, radní HMP pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu

Helena Válková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Jiří Knitl, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP

Blok I.  

Lidská práva v souvislostech
Moderátor: Radek Novák, zástupce ředitele Domu národnostních menšin

Tomáš Petříček, býv. ministr zahraničních věcí

Linda Sokačová, ředitelka Amnesty International Česká republika: Co pálí Českou republiku v oblasti lidských práv?

Ondřej Klípa, Institut mezinárodních studií FSV UK: Perspektivy vývoje národnostně menšinové politiky v ČR

Šárka Hlaváčková, produkční a dramaturg Rock Café; Rock Café – otevřený, inspirující a společensky zodpovědný 
klub v centru Prahy

Pavel Kuča, člen spolků Matice slezská a Společnost přátel Lužice: Prajzaci a Wendové – vliv státu na identitu, tradice 
a jazyk hornoslezských Moravců z území dnešního Polska a evangelických Lužických Srbů v Braniborsku

Slavnostní předání Ocenění předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZHMP za výjimečný přínos v oblasti 
života národnostních menšin v hl. m. Praze

Blok II.  

Blok Akademie národnostních menšin: vize a reflexe
Moderuje: Olga Mandová ve spolupráci s hlavním moderátorem Radkem Novákem

Helena Nosková: Jak se Slováci v českých zemích stali menšinou. Podtitul z minulosti, současnosti a úvahy do 
budoucnosti. 

Agáta Pilátová: Podkarpatská Rus a Rusíni jako živé téma. Dějiny a současnost. Vědci, publicisté, studenti, veřejnost. 
Přínos kulatého stolu pořádaného ANM v roce 2019. 

Ľuba Kráľová, ředitelka SNM – Muzeum rusínské kultury v Prešově: Rusíni na Slovensku v transformačních 
procesech po roce 1989 (specifické problémy jazykové a národní sebereflexe)

Martin Dzingel: Reflexe konference ANM v roce 2020 na téma: Evropská migrace a integrace NM v ČR

Olga Mandová: Ukrajinská NM v proměnách času

Igor Zolotarev:  Společná akce ANM a Ruské tradice k 100. výročí Ruské pomocné akce v Československu a její odraz 
v současnosti.

Evženie Číhalová: Paměť národnostních menšin v zrcadle aktuálních problémů. Podtitul: Funerální výbor a řešení 
problematiky na ruské části Olšanských hřbitovů. 

Krasimira Marholeva: Bulharská nedělní škola v Praze: úspěchy, výzvy a perspektivy. 

17.00–19.00

Komentovaná prohlídka expozice Dějiny 20. století

Kulturní večer Laskavost – mezi lidmi most registrace na www.dnm-praha.eu



 
Kulturní večer v podání národnostních menšin
Vážení návštěvníci jubilejního 20. Setkání národnostních menšin a konference Reflexy a výhledy národnostních menšin,

rádi bychom vás pozvali na speciální galavečer, který je věnovaný kultuře a umění a ponese se celý v režii zástupců 
národnostních menšin v České republice. Od 19 hodin jsme pro vás připravili kulturní program, na kterém se 
představí hudební a taneční soubory a další umělci, kteří předvedou umění vycházející z bohatých kulturních 

tradic příslušného národa. Součástí kulturní části výročního setkání národnostních menšin budou i workshopy. 
Detaily kulturní části večera najdete v přiloženém programu.

 Kulturní večer je vyvrcholením dlouhodobého projektu LASKAVOST – MEZI LIDMI MOST, který přinášel 
do škol, školek a domovů pro seniory poznání o národnostních menšinách zastoupených v České republice. 

V období od ledna do února 2021 jsme pořádali různé besedy, výukové programy a komponovaná divadelní 
pásma právě pro děti a seniory. Cílem bylo vytvářet mosty mezi národy i generacemi, a to prostřednictvím 

vzájemné laskavosti, jak zní ostatně motto celého našeho projektu.

Přijďte ochutnat plody kulturního bohatství několika národů v podání skvělých umělců a interpretů.
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Romové BulhařiChorvati PoláciSrbové Maďaři NěmciŘekové RusíniBělorusové Vietnamci SlováciRusové Ukrajinci
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Laskavost Laskavost --
mezi lidmi mostmezi lidmi most


