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| Konference Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. 

| Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Černínský palác, Praha 1 

 

| 08.45 – 9.45 hodin  Registrace účastníků 
 

| 10.00 hodin Zahájení: Martin Dzingel, president Shromáždění německých spolků 
Úvodní zdravice 
Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí (osloven) 
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 
legislativu v České republice 
Hartmut Koschyk, poslanec Spolkového sněmu SRN a pověřenec 
vlády pro otázky vysídlenců a národnostní menšiny 
Dr. Arndt Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky 
Německo v České republice 
Dr. Alexander Grubmayr, velvyslanec Rakouské republiky v České 
republice  
 

| 11.00 – 11.30 hodin 
 

 

Úvodní přednáška: 
Alexandra Mostýn  (novinářka, LandesEcho) a Luboš Palata (novinář, 
mj. MF Dnes) s následující diskusí 
 

| 11.30 – 12.00 hodin Přestávka 
 

| 12.00  – 13.30 hodin Panel I – vnímaní menšin v českých médiích 
 
Média ovlivňují ve velké míře vnímání zahraničních, etnických nebo 
náboženských minorit většinovou společností, ale také vlastní 
vnímání menšin. Jak jsou menšiny reprezentovány v českých 
médiích? Jakou odpovědnost mají média vůči minoritám? Jak se 
mohou menšiny podílet aktivně a rovnoprávně na veřejném 
komunikativním procesu? Jak se projevují aktuální mediální trendy? 
Jaký vliv májí aktuální celoevropský vývoj a migrační vlny? 
 
Moderace: Tomáš Lindner, novinář týdeníku Respekt  
Lukáš Houdek, fotograf, umělec a aktivista  
Daniel Prokop, analytik, Institut Median, Praha 
Fatima Rahimi, novinařka, Deník Referendum, Brno 



 

Alex Rühle, novinář novin Süddeutsche Zeitung, Mnichov 
Prof. Jaromír Volek, sociolog, Masarykova Univerzita Brno 
 
 

| 13.30 – 14.30 hodin Přestávka na oběd 
 
 

| 14.30 – 16.00 hodin Panel II – aktuální výzvy německých médií v České republice 
 
Zjištění stavu německojazyčných médií v České republice má dát 
odpověď na otázku, jak a pro který účel se má do budoucna 
provozovat podpora médií. Jak budou vypadat média menšin v 
České republice zítřka? Touto otázkou se budou zabývat mediální 
experti a expertky a budou diskutovat o výzvách starých a nových 
médií. 
 
Moderace: Bára Procházková, ČT24 
Urban Beckmann, ifa-Institut pro mezinárodní vztahy, Stuttgart 
Alexandra Mostýn, novinářka měsíčníku LandesEcho, 
korespondentka TAZ, Praha 
Werner Kremm, novinář novin Banater Zeitung, Rumänien 
Hans-Jörg Schmidt, novinář mj. Die Welt, LandesEcho 
 

| 16.00 – 16.30 hodin  Přestávka  
 

| 16.30 – 17.30 hodin Best Practice – Projektová a mediální prezentace  
Marita Reich, ifa-Institut pro mezinárodní vztahy Stuttgart 
Simon Römer: presentace projektu mundArt 
 

| 17.30 hodin Ukončení konference 
 

| 18.00 hodin  slavnostní večeře 
 

 
 
 

| Info:  
Tel. +420 233 344 410 
info@landesversammlung.cz 
 
 
 

 

| Partneři projektu: 
 

 

| Projekt se uskutečnil za finanční podpory: 
 

  

       | Mediální partner:  

 


