
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

Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni

Tomáš Petříček, býv. ministr zahraničních věcí

Linda Sokačová, ředitelka Amnesty International Česká republika

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

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. (Příspěvek z již publikovaných materiálů, terénních výzkumů a současného stavu, který shrne historické 
souvislosti vzniku menšiny, její proměny s výhledem do budoucna)

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

Martin Dzingel: Reflexe konference ANM v roce 2020 na téma: Evropská migrace a integrace NM v ČR (včetně 
představení roll upů)

Olga Mandová: Ukrajinská NM v proměnách času (Dějiny NM prezentován formou roll upu, současnost zaměřena 
prioritně na problematiku vzdělávání NM v rámci základního školství)

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


