
 

Co dělá #NejsmeSiCizí v létě? 

 

 

Léto a s ním spojená takzvaná okurková sezóna je v plném proudu. My ale i přes to máme spoustu 

plánů, plno práce před sebou, ale i za sebou. Co je nového a na co se můžete těšit? 

Co nového na webu? 

Na webových stránkách www.nejsmesicizi.cz si můžete přehrát oba díly vaření s herečkou Lindou 

Rybovou a hercem Davidem Prachařem. Ve videích najdete recept nejen na českou kachnu, kterou 

http://www.nejsmesicizi.cz/


nejspíš všichni dobře známe, ale jako dezert si můžete upéct pitu s višněmi, což je taková srbská 

obdoba štrúdlu, či si uvařit tradiční dahl. 

Pořad ale rozhodně nebyl jen o vaření, ale také o zajímavém vyprávění. Hosty v pořadu totiž je rodilá 

Kolumbijka, Rus, který do Česka přijel studovat a nakonec se zde usadil jako realitní makléř, lékařka ze 

Srí Lanky a také srbská urbanistka. 

 

  

Chystáme nové články! 

Už brzy si na našem webu budete moci přečíst další příběhy cizinců usazených v České republice. 

Plánujeme rozhovory a sháníme další kontakty. Období dovolených navzdory tedy rozhodně 

nezahálíme! 

Co dalšího připravujeme? 

Intenzivně se chystáme na spuštění našich vzdělávacích přednášek ve školách. Aktuálně školíme 

lektory a moc se těšíme, až v září uskutečníme první přednášky. v případě nepříznivé epidemiologické 

situace jsme samozřejmě připraveni přednášky odstartovat online. 

Pomalu také pracujeme na dalším čísle Bulletinu. Už teď víme, že o zajímavé články nebude nouze ani 

tentokrát! 
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#NejsmeSiCizí: Všechna videa storytellingu jsou 
venku a Bulletin Slovo je připraven ke čtení! 
 

 
Léto je již v plném proudu, ale aktivity Nejsme si cizí nepočkají! Pokračujeme s plněním webu 
www.nejsmesicizí.cz zajímavým obsahem, vydali jsme nové číslo Bulletinu Slovo a také pokračujeme v 
setkávání s novináři. 
Web už je v plném proudu 
Webová stránka www.nejsmecizi.cz se nám už začala pěkně plnit zajímavým obsahem. Určitě 
nepřehlédněte nedávný článek o Samiře Absszade z Ázerbájdžánu. Proč se do České republiky vydala? A 
proč je v její rodné zemi Česko dobře známé? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v nedávno 
publikovaném článku. Dále na stránkách najdete také pozvánky, aktuálně se můžete přijít podívat na 
multikulturní festival Barevná devítka, který se uskuteční v srpnu. Kromě toho si můžete na webu pustit také 



videa, ve kterých se za Vás ptáme na nejrůznější 
otázky o cizincích a také videa tzv. storytellingu, v 
nichž se cizinci usazení v Česku s námi dělí o své 
životní příběhy. 
 
  
Všechny díly sotrytellingu jsou venku! 
Všechna videa, v nichž cizinci z různých zemích 
vypráví svůj životní příběh, jsou k dispozici na 
stránkách www.nejsmesicizí.cz. Ve videích 
promluvil například Minh Ngoc Mai původem z 
Vietnamu nebo Elie Lusaku z Konga, který mluvil o 
tom, jaké předsudky o sobě lidé mohou mít 
navzdory tomu, že pochází z jedné a té samé země. 
  
Vyšel nový Bulletin Slovo 
Od konce června si také můžete přečíst letošní 
druhé číslo Bulletinu Slovo. V něm najdete mimo 
jiné článek představující aktivity Nejsme si cizí, 
rozhovor s bosenským lékařem nebo si můžete 
vyzkoušet test, kterým si ověříte, zda byste získali 
české občanství. 
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Projekt #NejsmeSiCizí: Co je nového v červnu? 
 

 
  
Už na začátku června jsme spustili nové webové stránky www.nejsmesicizi.cz. Také proběhla snídaně s 
novináři, díky které se o nás pomalu začínají zmiňovat média. Kromě toho finišují přípravy červnového 
vydání Bulletinu Slova. 
  
Web #NejsmeSiCizí – co na něm najdete zajímavého? 
 
Skvělou zprávou je, že už máme spuštěné webové stránky www.nejsmesicizi.cz. A co na nich najdete? 
Například zajímavé články, které mají za cíl podat pravdivé a objektivní informace o cizincích ze třetích 
zemí, kteří si Českou republiku vybrali za svůj domov. Aktuálně si zde můžete přečíst článek o nevidomém 
studentovi z Kazachstánu. Až si přečtete životní příběh tohoto mladého muže, můžete se nechat pozvat 
na některou z akcí, na něž najdete pozvánku také u nás na webu. Postupně budou přibývat i videa 
storytellingu, v nichž se s námi o své životní příběhy dělí vybraní cizinci ze třetích zemí. Aktuálně si můžete 
pustit video, ve kterém svůj příběh vypraví muzikant Aliaksander z Běloruska. Postupně budou přibývat 
další videa storytellingu, takže rozhodně je na co se těšit. 
 
Kromě storytellingu jsou na webu k dispozici také videa, v nichž najdete odpovědi na nejrůznější otázky 
okolo cizinců ze třetích zemí, na které jste se možná báli zeptat. 
 
Nový Bulletin Slovo 
 
Chystá se nové vydání Bulletinu Slova, které také najdete na webu projektu #NejsmeSiCizí, a to už koncem 
června, kdy vychází. V něm si tentokrát budete moci vyzkoušet, zda byste dokázali uspět u zkoušky z 
českého jazyka, kterou je nutné složit při žádosti o české občanství. Pokud by vám během testu vyhládlo, 
tak v Bulletinu najdete i chutné brazilské recepty, upéct si můžete třeba banánový dort. Kromě toho aktuální 
Bulletin nabízí i inspirativní rozhovor s chirurgem Edibem Jaganjacem ze Sarajeva nebo ukázky slam poetry 
od mladých umělců. 
  
Setkání s novináři a zajímavá akce 
 
Velmi povedená byla akce, při které se herci Linda Rybová a David Prachař sešli s několika cizinci, aby si 
společně uvolněně popovídali a uvařili několik skvělých jídel. Společně uvařili českou kachnu se zelím a 
bramborovým knedlíkem, srílanský dhál podle tradičního receptu a srbskou pitu s višněmi, jež se trochu 
podobá štrůdlu, který všichni dobře známe. O tomto příjemném a neformálním setkání o nás napsal Náš 
region, což nás moc těší. Také doufáme, že se již brzy budete moci podívat na záznam z tohoto setkání. 
  



 
 
Proběhla také další snídaně s novináři, která nám pomáhá navazovat cenné kontakty se zástupci 
médií. Právě díky červnové snídani se Náš region věnoval uplynulému setkání Lindy Rybové a Jakuba 
Prachaře s cizinci ze třetích zemí. V setkávání s médii proto určitě budeme nadále pokračovat. 
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Spouštíme nový web a dokončujeme několik videí 
storytellingu 
 

Během května jsme v rámci projektu #NejsmeSiCizí opravdu nezaháleli. Spouštíme nový web, máme 

natočených pět videí storytellingu a pokračují přípravy vydání nového bulletinu, který bude bezplatně 

přístupný také na webu projektu. To ale zdaleka není vše, na čem během května pracujeme. 

 

Jak jsme již informovali, během dubna jsme vybrali finální vizuál projektu #NejsmeSiCizí, který se 

samozřejmě odráží v designu nového webu. Ten bude spuštěn už během května. Brzy se tedy můžete těšit 

na přehledné webové stránky, na nichž si široká veřejnost bude moci poutavou formou přečíst o životě 

cizinců u nás v Česku, ale také o dalších aktivitách projektu. 

 

Za uplynulý měsíc jsme natočili pět videí storytellingu, v nichž vybraní cizinci, kteří se rozhodli usadit u nás 

v Česku, vypráví své zajímavé životní příběhy. Aktuálně dokončujeme poslední úpravy videí. Jakmile 

budou videa připravená, tak je začneme postupně pouštět ven. Každý týden budeme publikovat jedno 

video storytellingu, a to na našem Facebooku, YouTube kanále organizace Slovo 21 a samozřejmě také 

na webu projektu #NejsmeSiCizí. Videa storytellingu jsme již začali propagovat na sociálních sítích Slova 21 

během uplynulého měsíce. 

 

V pátek 21. května 2021 nás čeká další natáčení. Tentokrát budeme natáčet video, v němž si bude 

herec David Prachař povídat s několika cizinci. Cílem této aktivity je zaujmout co nejširší veřejnost a 

zajímavou formou jí přiblížit cizince a jejich životy. 

 

Aktivity projektu #NejsmeSiCizí jsme ve středu 12. května 2021 představili na naší snídani s novináři, jíž 

se účastnila řada zástupců médií s cílem informovat mimo jiné právě o projektu #NejsmeSiCizí. 

Kromě výše zmíněných aktivit pokračují přípravy nového vydání bulletinu, které opět nabídne řadu 

zajímavých a čtivým způsobem napsaných textů věnujících se tématu integrace, soužití cizinců s českými 

občany a dalším souvisejícím tématům. Nový bulletin vyjde koncem června a bude volně přístupný na 

webu projektu #NejsmeSiCizí. 
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Co se za březen událo nového a co připravujeme? 

 

Za březen se toho u nás událo opravdu hodně. Zásadní je, že máme vybranou definitivní vizuální podobu 
projektu #NejsmeSiCizí a že pomalu dokončujeme přípravu nového webu. Také pokračují přípravy 
očekávaných videí storytellingu. Pracujeme ale na řadě dalších věcí. 
 
Máme radost, že se nám podařilo vybrat vizuál projektu #NejsmeSiCizí. Připravujeme také nový web, na 
němž budeme pravidelně publikovat texty, které budou poutavým způsobem informovat širokou veřejnost o 
životě cizinců u nás v tuzemsku, a celkově informovat o aktivitách projektu. Web plánujeme spustit během 
května. 
Na webu budeme také publikovat dlouho připravovaná videa storytellingu, v nichž u nás žijící cizinci 
otevřeně promluví o svém životě v Česku. Ke storytellingu také během dubna proběhnou dva webináře – 
první 11. dubna 2021 a následně pak ještě 25. dubna. Se samotným natáčení videí začneme na konci 
dubna, 2. května 2021 pak proběhne natáčení s filmovým producentem Jakubem Červenkou. 
O storytellingu jsme již informovali na sociálních sítích Slova 21. Avizovali jsme již tři připravovaná videa 
storytellingu. Na Facebooku se pak veřejnost mohla blíže seznámit s příběhy vybraných osobností, které 
později budou mít možnost vidět na zmiňovaných videích. 

Co se týká plánovaných přednášek ve školách, tak jsme je museli odložit až na září. Školní výuka je sice 
aktuálně obnovena, ale učitelé a jejich žáci mají plné ruce práce s doháněním výuky. Z tohoto důvodu na 
naše přednášky nezbývá čas. Moc se ale těšíme, až si vše budeme moct s novým školním rokem 
vynahradit. V případě, že by epidemiologická situace v září nebyla lepší, jsme připraveni přednášky rozjet 
online. 
Samozřejmě připravujeme další vydání bulletinu, jehož součástí bude opět řada zajímavých textů. Těšit se 
na něj můžeme v červnu. 
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Březnový Bulletin Slovo se blíží! 
 
V březnovém prvním letošním bulletinu SLOVO se můžete na 32 barevných stranách mimo jiné těšit na 
článek Anastasijea Kriušenko o tom, jak cizinci pomáhají čelit pandemii. 
  
Nemůžeme pominout ani aktuální kurzy Vítejte v ČR, které představí Goranka Oljača. V novém formátu se 
zaměříme na krásné fotografie, mimo jiné z festivalu Tvůrčí Afrika. 
  
Nově budeme zařazovat pravidelný výběr blogů Asi-jatky Do Thu Trang. A svoje znalosti o migraci v Česku 
si čtenáři budou moci ověřit v kvízu "Atlas předsudků".  A nezapomeneme ani na kulinářské recepty, poezii 
nebo karikatury...                  
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Kvalitní informace = lepší integrace 

 
Jak napovídá výše uvedený název projektu, jeho podstatou je přispět k začlenění cizinců do společnosti lepší 

informovaností české veřejnosti o tom, proč a jak u nás cizinci opravdu žijí. 



Mediální prostor je plný zjednodušených i zkreslených zpráv o cizincích u nás a jen menší část Čechů má 

s cizinci přímou osobní zkušenost. Kvalitní a pravdivé informace o životě a integraci cizinců jsou proto 

nezbytné pro vytvoření celistvého obrazu migrantů v české společnosti. 

Po roční pauze se čtenáři z řad Čechů i cizinců opět mohou těšit každé čtvrtletí na bulletin „Slovo“, 

obsahující informace z oblasti migrace a integrace a života cizinců u nás. Bulletin bude vycházet 

v rozšířeném, celobarevném vydání a zdarma si jej může objednat každý až do schránky. Do jeho přípravy 

se budou zapojovat i samotní cizinci a důraz bude kladen na informování veřejnosti ve všech regionech 

země.   

Plánujeme uskutečnit interaktivní interkulturní přednášky na školách pro žáky a studenty druhého stupně 

základních škol a středních škol, včetně jejich učitelů. Snad situace brzy umožní takové přednášky dělat 

osobně a nikoli pouze přes obrazovky počítačů. Přednášky budou probíhat interaktivní formou se zapojením 

samotných účastníků, například s využitím hry na základě filmu „Ostrov“, „Divadla Utlačovaných“ nebo 

vybraných dílů seriálu „Neboj se, zeptej se“. 

Do projektu budou zapojeni samotní cizinci, mimo jiné formou „story-tellingu“, na sociálních sítích budou život 

cizinců prezentovat blogeři a influenceři. Vzájemně provázané aktivity budou upozorňovat majoritní 

společnost na osudy lidí s celého světa, kteří u nás žijí bez ohledu na to, jestli utíkají před válkou nebo k tomu 

mají ekonomické nebo jiné důvody. 

Cílem je inspirovat majoritní společnost, aby se na migraci a cizince nedívali zkresleně jen skrze negativní 

statistiky, ale mohli si tvořit svůj názor i na základě obdržených objektivních informací, faktů, osobních 

příkladů, příběhů a zkušeností. 

Tento projekt bude realizovat Slovo 21 od začátku roku 2021 po osmnáct měsíců z prostředků Azylového, 

migračního a integračního fondu (AMIF). 
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