
Institut pro péči o kulturní a intelektuální 
dědictví vznikl z potřeby mapovat 
dlouhodobě a hloubkově postoje lidí 
z akademické půdy, a nejen jí. Sdružení 
si klade za cíl přispívat k rozvoji 
svobodné společnosti založené na 
odpovědnosti a svobodě jednotlivce a na 
řádném fungování zprostředkujících 
struktur, dále chce českou veřejnost 
seznamovat především s odkazem na 
kulturní a intelektuální aktivity našich 
předků i současníků.

Při hledání pravdy se připrav na nečekané, neboť pravda se obtížně hledá ... 
… a nesnadno se chápe, když ji nalezneš. 
  

Herakleitos

DAILOG 
       O imigrantech
 

POPIS PROJEKTU
MS: Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví se 
rozhodl vytvořit drobné dialogy o uprchlících. Jedná se o 
evropské téma léta 2015. 
JB: Ano, máte pravdu. I já to tak vnímám. Jen se podívejte, kolik 
dopisů o nich dostávám. 
MS: Jsem přesvědčen, že člověk musí �ltrovat.  Rozhodně 
nepohrdnu, alespoň budu mít inspiraci. Víte, člověk si zvykl 
sledovat drobné kanály. Jsem tomu velmi rád, že se o téma 
uprchlíci začala zajímat i česká společnost. Jen si připomeňme 
něco z charakteristiky Čechů: jsou rovnostářští, sterilní. Cožpak 
my v Poděbradech máme nějaké cizince kromě Vietnamců? 
JB: Možná máme dva Barmánce. 
MS: Uprchlíci jsou prostředkem k vnímání jinakosti. 
JB: Lidé mohou mít strach, že se mezi ně skryjí různí teroristé. 
MS: To již je vedlejší efekt.
JB: Není, považuji to za velmi důležité, poněvadž pokud by se 
tak stalo, je to průšvih. Jedná se o cestu 
---
MS: ... snad ne do pekel! Je to jistě nepříjemný stín, jenž padá 
na cizince v Čechách. 
---



Seznam účastníků, jejichž participace je sjednávána: 

 

 

 

MS: Rovnou nezahltí. Jen si vezměme, že Evropa má 500 milio-
nů obyvatel a jedná se o vlnu, která přichází z arabského světa, 
který obklopuje Evropu. Jedná se o země severní Afriky a 
Blízkého východu. Rád bych, aby projekt dal odpovědi na 

-
ků, máme úřad vztahující se k uprchlíkům – Vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky. Abychom někoho mohli monitorovat, 

jsou příčiny. Hovoří se o exodu milionu lidí. Jen si vezměme 
situaci v Sýrii, kde působením Islámského státu, což vlastně 
není stát institucionalizovaný, jak jej známe, ale síť, která 
poškozuje jak islámské náboženství, ale zároveň státy, jako je 
Sýrie, Libanon či Irák, státy, které leží na Arabském poloostrově. 
JB: Smutné je, že státy, kam se uprchlíci ženou, tomu nedoká-
žou čelit. 
MS: Měli bychom si říci: islámský stát dal impuls k tomu, aby 
lidé utíkali. Také bychom se měli zeptat, jaká je role médií? 
Podle České televize i nám hrozí invaze uprchlíků. V jisté nad-
sázce  můžeme konstatovat: uprchlíci se sem neúměrně hrnou 
... Jsme v Poděbradech a kde zde vidíte uprchlíka?
JB: Usilují jít do Německa, Anglie. 
MS: Měli bychom si být vědomi faktu: média dramaticky 
proměňují vidění světa, v němž žijeme. Pustím si zprávy a tam 
jsou uprchlíci. Možná žijeme v klidné části země, protože 
uprchlíci se k nám dostávají z Maďarska a Rakouska po železni-
ci. Nanejvýš máme v Poděbradech malé cizinecké menšiny, 
jako jsou Vietnamci, kteří se starají o svůj byznys, nebo lidé, 
kteří mají zájem zde žít z důvodů politických či ekonomických. 
Možná jsme měli již dříve položit otázku: jáká je role Evropské 
unie? Neboť Evropská unie je instituce, která pomáhá vyrovná-
vat blahobyt uvnitř Unie, ...
JB: ... což nedělá dost důsledně.
MS: Měli bychom si uvědomit, že transfer blahobytu uvnitř 
existoval. Řádně jsme se nedívali na to, co je za hranicemi zemí 
Evropské unie, za hranicemi Schengenského prostoru, jehož 
jsme součástí. Nabízí se otázka – obnovit hranice, když zde jsou 
uprchlíci, když zažíváme transit uprchlíků přes naši republiku 
do sousedního Německa? Také bychom měli hledat odpověď 
na otázku důsledků této migrační vlny a ptát se, jak se k 

JB: Jsem přesvědčen, že představitelé – prezident, předseda vlády reagují přimě-
řeně. 
MS: Ovšem někde se již objevují nacionalistické nálady. Ale existují i soukromé 
společnosti jako Isolit Bravo, které nabízejí prostory pro uprchlíky a nemají podíl 
na negativních náladách vůči příchozím. Důležité otázky si klade v Hospodář-
ských novinách z 3. 9. 2015 Marián Jurečka: „Neměli bychom se právě dnes 
zamyslet nad vlastními kořeny? Krásný příběh z Bible je přece o MILOSRDNÉM 
SAMARITÁNOVI. Zde nacházíme návod, jak se chovat. V příběhu šli kolem zmlá-
ceného a okradeného člověka různí místní hodnostáři, ale zraněnému nepo-
mohli. Pomohl až cizinec − samaritán, který mu obvázal rány a zaplatil za jeho 
léčbu. Najdeme dost odvahy k tomu, přijmout potřebné i dnes?“ Zde je výcho-
disko, jímž bychom se měli řídit: jsme součástí světa, jsme odpovědni za tento 
svět, uprchlíci jsou nedílnou součástí světa, přijmeme-li jeho polarizaci. Západ 
tak čelí výzvám a doufejme, že my, Češi, zde obstojíme.  

Mons. Vladimír Hronek: duchovní z diecéze Hradec 
Králové 
Ladislav Langr: novinář, starosta města Poděbrady
Josef Špak: emeritní patriarcha CČSH 1994 -2001 
Roman Joch: politolog 
Zdeněk Kučera: teolog, bývalý děkan Husitské teologic-
ké fakulty UK
Martin Rozumek: pracovník Organizace pro moc 
uprchlíkům
Luboš Kropáček: arabista, znalec islámu
Karel Hvížďala: novinář, spisovatel 
Petr Pithart: politolog, historik, bývalý politik
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Dialogy by měly být prezentovány v elektronické publikaci jako předchozí 
projekty institutu. Výstupy po zpracování by poté mohly být nabídnuty dení-
kům či revue zabývajícími se současnou společností a jejími problémy.

Výstup projektu:


