
Uprchlická vlna v současné Evropě: Mýty, fakta, souvislosti 
– 17. 12. 2015 

Diskuze o současné uprchlické krizi v Evropě s 
odborníky a dobrovolníky proběhla na Gymnáziu 
Říčany. 

Debatovat přišli Vojtěch Hauser, student ČVUT FEL - 
dobrovolník na Balkánu 
Michal Fučík, student religionistiky 
Kateřina Hájková z občanského sdružení Pontes. 

 

Co jsou fakta a co fámy? – 15. 12. 2015 
Diskuze proběhla v evangelickém kostele U Salvátora v 
Praze. Každý den se na nás ze všech stran valí nové a 
nové zprávy o uprchlické krizi. Jak se v této změti 
informací vyznat? Jaká je realita situace? Co jsou fakta 
a co fámy? 
Jako hosté vystoupily: 

Jaroslav Cerman, aktivista a cestovatel (HateFree 
Culture) 
Martin Balcar (Amnesty International) 
Jan Daniel, analytik (Ústav mezinárodních vztahů) 
Jakub Axman, dobrovolník na Balkáně 

Diskuzi moderoval: 
Daniel Ort, student historie a člen Studentského hnutí 
za solidaritu 

 

 

Nárůst extremismu v Čechách – 15. 12. 2015 



Rozprava o formách, cílech a řešeních extremismu 
proběhla v budově Filosofické fakulty na náměstí Jana 
Palacha. Debaty se zúčastnily: 

Daniel Prokop, sociolog zabývající se otázkami chudoby 
a sociálním vyloučením 
Doc. Milan Znoj, Csc., politolog zaměřující se na teorii 
demokracie a fungování státu 

Tomáš Kratochvíl, dokumentarista a autor filmu Češi proti Čechům. 

Galerii z události můžete shlédnout zde. 

Migrační vlna v současné Evropě – 7. 12. 2015 
Panelová diskuze na téma „Migrační vlna v současné Evropě: Mýty, fakta, podoby“ se uskutečnila na 
katedře filosofie FP TUL v Liberci. 
Naše pozvání přijali: 

doc. PhDr. David Václavík, PhD. (Katedra filosofie) 
PhDr. Ondřej Lánský, PhD. (Katedra filosofie) 
Martin Madej (Studentské hnutí za solidaritu, student Právnické fakulty UK, dobrovolník na Balkáně a 
ostrově Lesbos) 
Debatu bude moderovat Mgr. Michal Trčka. 

Stanou se Evropané na starém kontinentě menšinou? – 4. 
12. 2015 

 

 



Uprchni na DAMU! - 2. 12. 2015 
Celý večer věnovaný otázkám "Uprchlíci - máte na ně 
názor? Má DAMU nějaký názor? Máme možnost něco 
dělat? Měli bychom něco dělat? A co dělají ostatní 
studenti?" se odehrála na půdě Divadelní fakulty AMU. 
Studentské hnutí za solidaritu pomohlo zorganizovat 
diskuzi na toto téma. Program celého večera byl 

následující: 

16:00 - The Smooth life /Řetízek/ 
18:00 - Chemické divadlo /R110/ 
19:00 - The Smooth life /Řetízek/ 
20:00 - DISKUZE - spolupořádá Studentské hnutí za solidaritu /Řetízek/ 
22:00 - KÁBUL, BAGDÁD, AR RAQQUAH, MAARRAN… /malírna - 1.patro KALD/ 
22:00 - multikulti music jam v Kafedamu 

Debaty se zúčastnily 

Marek Hilšer, aktivista, dobrovolník z Balkánu a pracovník z Ústavu biochemie a experimentální 
onkologie, 
Kiril Christov, student Filosofické fakulty s desetiletou praxí ve Správě uprchlických zařízení 
David Macek, sociolog a bývalý člen KDU-ČSL, který ze strany vystoupil na protest proti rezignaci na 
křesťanské hodnoty. 

Diskuzi moderoval evangelický kněz, překladatel a vydavatel Alexandr Flek. 

(Ne) důvěřujeme českým médiím? - 1. 12. 2015 

Pravdivost informačních zdrojů v otázce uprchlické krize 
Diskuzi jsme uspořádali na Pedagogické fakultě UK. 
Jako hosté vystoupily: 

Filip Horký (redaktor zpravodajství, DVTV) 
Mgr. Adam Votruba, PhDr. (historik) 
Tomáš Brolík (redaktor časopisu Reflex) 

 

 

 



Benefiční koncert na pomoc uprchlíkům - 27. 11. 2015 
V klubu Buben se odehrál benefiční koncert. Výtěžek 
byl odeslán ASC Klinika. Na koncertě vystoupily kapely: 

Kšandy Industry 

Memento Mori 

Kopec Šišek 

a na afterparty pak zahráli 

RUDE BOY & GIRL PARTY 

DJs Papa Kani a Melody Boys. 

 

 

Diverzita srdcem abrahámovských náboženství - 26. 11. 
2015 

V rámci Týdne diverzity uspořádalo Studentské hnutí za 
solidaritu mezináboženské setkání. Na akademické 
půdě Filozofické fakulty promluvili zástupci judaismu, 
islámu a křesťanství, aby tímto krokem vyjádřili touhu po 
společné cestě vedoucí k pokoji. 

Vystoupili: 
Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských 
obcí, 
Vladimír Sáňka z Muslimské obce v Praze, 
Daniel Majer, farář Církve československé husitské v 
Praze na Vinohradech. 

Večer moderuje překladatel a teolog Alexandr Flek. 

 

 

 



Uprchlická otázka aneb všechno co jste chtěli vědět o 
evropské migrační krizi (ale neměli jste se koho zeptat) - 
25. 11. 2015 
Kdo jsou uprchlíci mířící do EU? Odkud jsou ti, kteří žádají v Evropě o azyl a kolik jich vlastně je? V 
čem jsou jiní, co se týče náboženského a kulturního kontextu? Jedná se v rámci České republiky o 
výjimečný stav? Jaký je rozdíl mezi ekonomickým migrantem a uprchlíkem? 

Na takovéto otázky odpovídali v otevřené debatě a diskuzi zástupci Studentského hnutí za solidaritu: 

Layla Bartheldi, studentka literatury a religionistiky s osobní zkušeností s pomocí uprchlíkům na 
Balkáně 
Michal Fučík, student religionistiky se zájmem o islámskou kulturu a nadšený cestovatel (nejen) po 
Blízkém Východě. 

Diskuze se konala v kavárně KAFFKA 

Kdo, když ne ty? - Kdy, když ne teď? - 26. 10. 2015. 
Na půdě Filozofické fakulty UK uspořádalo Studentské 
hnutí za solidaritu setkání se zástupci neziskových 
organizací. Neziskové organizace představily své 
projekty na pomoc uprchlíkům a nabídly konkrétní 
způsob pomoci, do kterého se každý může zapojit. Za 
účast děkujeme zástupcům: ASC 
Klinika, Charity, Člověka v tísni, Iniciativy 
Hlavák, Diakonie, In Iustitia a Pomoc pro uprchlíky. 

Nebát se a pohlédnout do tváře – 11. 10. 2015 

 

 


