
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

Kryscina Šyjanok, zástupkyně běloruské NM ve Výboru pro NM ZHMP: Lidskoprávní krize v Bělorusku a naše solidarita

 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



Galavečer k ukončení 20. setkání národnostních menšin 
a konference Re� exe a výhledy národnostních menšin

4. 11. 2021, 17 hod. 
Nová Budova Národního muzea, Vinohradská 52/1, 110 00 Praha 0123456789101112131415161718192021222324252627282930
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Romové BulhařiChorvati PoláciSrbové Maďaři NěmciŘekové RusíniBělorusové Vietnamci SlováciRusové Ukrajinci
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Laskavost Laskavost --
mezi lidmi mostmezi lidmi most



Program

Moderátor: Viera Kučerová a Richard Trsťan

Úvodní slovo: Inga Petryčka, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP

Srbská menšina: Jelena M. Ćirić – autorské čtení básně Odpusť mi moje bláznovství

Romská menšina: Milan Horvát – zpěv, kytara, skladby: Androveš , Devla Miro

Židovská obec: Ukázky z představení dětského divadla Feigele, Umělecká vedoucí: 
Vida Neuwirthová
2 básně: o Adamovi a Evě, o svátku Chanuka
2 písně: s Diegem Bransburgem a jeho dětmi Naomi, Dalia a Ben 
s Jiřím Štréblem a dětmi z divadla – Když zpívá rabín

Polská menšina: Anna Musil-Nachman – zpěv, Jan Bárta – klavírní doprovod 
Stanisława Moniuszka – Stacho odjeżdża (recitativ) – Árie Zuzi 
z opery Verbum Nobile 
Césra Francka – Panis Angelicus, op.12 

Řecká menšina:
 

Tereza Niku – hra na kanonaki, lidové skladby Mandilatos 
a Κaragiozis

Slovenská menšina: Markéta Pellarová a Richard Trsťan – ukázka z představení Zrod 
potulného komedianta, nazkoušeno v době pandemie. Představení si 
vytklo za cíl ukázat svět tolerance, lásky, pravdy a odvahy – 
s pravdou žít, svobody a statečnosti svobodu nezneužít.
Členové folklórního souboru Limbora zazpívají píseň o Slovensku.

Host z Podkarpatské 
Rusi

Petro Kuckir – zpěv, hra na hudební nástroj trembitu a brumli, 
rusínské lidové písně

Bulharská menšina: Tanita Yankova – zpěv, klavír: skladby Mari Stanku, Koj uši 
bajraka

Běloruská menšina: Andrej a Roman Shklioda (Skljoda) – zpěv, hra na dudy a strunné 
nástroje – tzv. kolo lyru a na jumbo, lidové skladby Polesie motives

Změna programu vyhrazena.


