
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR 
 

ve spolupráci  
 

s Velvyslanectvím USA v Praze 

si  Vás dovolují pozvat na konferenci 

Rozmanitostí proti předsudkům 
 

aneb Problémy cizinců v ČR 
Je Česko připraveno stát se etnicky a nábožensky různorodou společností? 

Konference se koná ve čtvrtek 10. května 2012  
v Senátu PČR od 9 do 16 hodin 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné potvrdit svou účast  
na emailu PraguePress@state.gov do úterý 8. května do 12 hodin.  

 

Bez předchozí registrace nebude vstup na konferenci umožněn! 

mailto:PraguePress@state.gov


08:15  Prezentace účastníků 
 
Vstup přes recepci VP-C2 
Valdštejnský palác,  
Valdštejnská 18/4, Praha 1 
 
 

9:00  Úvod 
 

 Moderátor: Lukáš Lhoťan, vedoucí projektu 

 Senátor Jaromír Štětina 

 Velvyslanec USA v ČR Norman Eisen 

 Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro 
lidská práva  

 Milan Fridrich, ředitel programu ČT 

 Tereza Engelová, výkonná producentka cyklu 
dokumentů „Národnost v pubertě“  

 
 
Moderátor konference: 
Ondřej Klípa, Úřad vlády ČR 
 
 
 

09:30 Ekonomické a sociální aspekty migrace 
 
Odkud přicházejí do České republiky imigranti a 
proč? Jsme pro ně cílovou zemí nebo jen přestup-
ním místem?  Zůstávají, nebo se vrací domů? Bu-
dou se více integrovat do většinové společnosti, 
nebo se ČR stane více různorodou zemí? 
 
Dokument o Vietnamcích „Lili a Mari“ představí 
režisérka Erika Hníková. 
 
Panelisté:  

 Goranka Oljača, socioložka a redaktorka Čes-
kého rozhlasu  

 Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a mi-
grační politiky Ministerstva vnitra ČR  

 Jiří Kocourek, sociolog a vietnamista  

 Erika Hníková, autorka dokumentu  
 
 
10:45  Přestávka 
           Občerstvení  
 

11:10  Mezináboženský dialog 
 
Jaká náboženství vyznávají imigranti a menšiny 
v České republice? Jak víra ovlivňuje jejich vztah 
k okolí a naopak? Jaké jsou současné trendy?  
 
Dokument o muslimech „Rihla (Cesta)“ 

představí režisérka Tereza Engelová. 
 

Panelisté:  

 Marek Čejka, Ústav mezinárodních vztahů  

 Pavel Hošek, Evangelická teologická fakulta UK 

 Vladimír Sáňka, ředitel Islámského centra 

 Tereza Engelová, autorka dokumentu  
 
 
12:40 Přestávka na oběd 
 
 

13:40  Romové v ČR a na Slovensku 
 
Jaký vztah má k romské menšině stát, neziskové 
organizace a jaká je pozice Romů na trhu práce? 
Cílem panelu je identifikace hlavních témat a pro-
blémů, vládní a nevládní projekty a programy a 
jejich smysl a účinnost. Srovnáme také situaci 
v ČR a na Slovensku. 
 
Dokument  o Romech „Jak Jitka byla chudá“ před-
staví režisérka Rozálie Kohoutová. 
 
Panelisté:  

 Patrik Banga, romský aktivista 

 Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální 
začleňování   

 Marek Hojsík, ředitel Fondu sociálního rozvoje  

 Rozálie Kohoutová, autorka dokumentu  
 

 

 

15:30  Zakončení konference 
 

 Tereza Engelová, výkonná producentka cyklu 
dokumentů „Národnost v purtě“  

 Ondřej Klípa, Úřad vlády ČR  

 Lukáš Lhoťan, vedoucí projektu 

 David Gainer, attaché pro kulturní záležitosti 
Velvyslanectví USA 

Program konference 


