
Jak se seznámit s cizinci? Nebo jinak, jak se seznámit s 
Čechy? 

 

 
  

Přihlaste se do unikátního projektu Rodina Odvedle a zažijte odlišné kultury skrz jejich tradiční jídla! 
Ukazuje se, že myšlenka setkávání rodin je opravdu integrační. V kontextu integrace jsou samozřejmě důležité 
konference, výzkumy, workshopy, kulaté stoly, semináře - ale právě individuální seznamování přináší maximální 
efekty - neformální setkávání má specifickou společenskou váhu a je k nezaplacení pro spolužití majority s 
minoritami. 
  
Projekt „Rodina odvedle“ se pyšní prestižním rakouským oceněním SozialMarie 2011. Na konci roku 2013 byl 
také oceněn nadací manželů Maurerových jako jeden z nejlepších projektů v oblasti gastronomie, které se 
zabývají pomocí sociálně slabším. Evropská komise označila projekt jako jeden z nejlepších způsobů integrace 
cizinců do společnosti. 
  
Projekt se díky své inovativnosti a úspěšnosti rozšířil i za hranice Česka.  
  
Letošní společné stolování českých rodin a rodin cizinců proběhne v novém formátu! Obědy mohou probíhat 
dle časových možností účastníků - od října až po konec listopadu nebo ve stanoveném termínu 28.11.2021. 
Setkání proběhnou po celé České republice tak, jak jste zvyklí z před Covid-ových ročníků. Přihlaste se zde. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWTz0KoVW-OAGo8g5kcC3MCdbDsFkNjbd8MpTn5AJKcCbwA/viewform


Zúčastněné rodiny si odnesou skvělý zážitek z mezikulturního dialogu a dobrého jídla. Mnozí najdou 
dlouhodobé přátelství, které neskončí jen u oběda.   
  
Kdo se tedy může zúčastnit? 
Přidat se ke společnému stolování může česká rodina či rodina cizinců ze třetích zemí s legálním statusem 
pobytu na území Česka. 
  
Jak je setkání koncipováno? 
Rodina se rozhodne, zda chce být hostitelem, či nikoli. V domácnosti rodiny hostitele pak proběhne jedno ze 30 
plánovaných setkání. Přihlášené rodiny jsou propojovány na základě určitých kritérií (věk, profese, zaměstnání, 
zájmy, počet a věk dětí atd.), to zajišťuje společná témata k rozhovoru a přátelskou atmosféru. Často takto 
navázané vztahy pokračují i po skončení večeře. 
U každého setkání je přítomen asistent, jehož úkolem je nejen zprostředkovat komunikaci a dohlédnout na 
průběh setkání, ale také v případě potřeby prolomit počáteční ostych. Projekt již dlouhá léta přispívá k posílení 
multikulturního prostředí a pomocí své originální a individuální formy chce umožnit a podpořit navázání 
vzájemné komunikace mezi českou společností a cizinci ze třetích států žijících v ČR. 
  

Jak se přihlásím? 
Přihlásit se můžete vyplněním formuláře nebo telefonicky na (+420)222-522-070 

 
Máte dotazy? 

Neváhejte se obrátit na slovo21@centrum.cz (do předmětu uveďte Rodina odvedle 2021) nebo na tel. 
(+420)222-522-070 

 
Tato aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 
Datum aktualizace: 30.09.2021 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWTz0KoVW-OAGo8g5kcC3MCdbDsFkNjbd8MpTn5AJKcCbwA/viewform
mailto:slovo21@centrum.cz


Novinky a rozhovor 
 

 
Přípravy na projektu Rodina odvedle pokračují! Informujeme budoucí účastníky projektu a propagujeme obědová 
setkání pomocí médií pro širokou veřejnost. Připravili jsme pro vás rozhovor s asistentkou projektu Neli o průběhu 
setkání rodin cizinců a Čechů. O projektových novinkách a o tom, jak tyto neformální setkání probíhají, se dozvíte 
z následujícího článku. 
 
Projekt Rodina Odvedle realizujeme již od roku 2004. Jedná se o unikátní způsob integrace cizinců do majoritní 
společnosti a výměnu kulturních hodnot. Projekt Rodina Odvedle bourá vzájemné bariéry a potírá předsudky, ať už ze 
strany Čechů vůči cizincům, či naopak. Společné stolování rodin cizinců ze třetích zemí a Čech probíhá na individuální 
úrovni a formou interkulturního zážitku, což z něj dělá unikátní integrační projekt, který se již stihl rozšířit i do 
zahraničí (Slovensko, Belgie, Itálie, Maďarsko, Malta, Portugalsko a Španělsko) a obdržet ocenění SocialMarie v roce 
2011 za sociální inovaci. 
Dvě naprosto cizí rodiny jsou propojeny na základě styčných bodů - místa bydliště, věku, počtu a věku dětí, 
dosaženého vzdělání, koníčků, práce apod., aby usedly ke společnému obědu, kde se jedna rodina ujme role hosta a 
druhá hostitele. 
Při tomto osobním setkání má každý z účastníků možnost vytvořit si vlastní názor a navázat kontakty. Z minulých 
studií efektivity projektu vyplývá, že velká část účastníků si vytvoří dlouhodobé či trvalé vazby. Jinými slovy: Z 
účastníků se stávají přátelé. 
01.11.2021 jsme vydali tiskovou zprávu o projektu Rodina odvedle pomocí servisu ČTK pro média a veřejnost.  Na 
Radio 1 byl v průběhu října odvysílán projektový spot Rodina Odvedle, který si zde můžete poslechnout: 
  
Nejsou nám cizí ani reklamní kampaně na sociálních sítích – potenciální zájemce totiž informujeme i pomocí stránek 
facebook.com nebo aplikace Instagram. 
  
Společná stolování rodin cizinců a Čechů si i nadále udržují zájem veřejnosti, nehledě na současnou situaci s vývojem 
epidemie Covid-19. V některých krajích České republiky již proběhlo párování rodin a přidělení asistentů. Stále máte 
možnost přihlásit se do projektu vyplněním přihlášky zde. 
  

https://www.radio1.cz/rodina-odvedle-2021-je-za-dvermi-mozna-i-za-temi-vasimi/
https://forms.gle/Kh4J3AFMW7y3bcus5


 
 
O průběhu obědového setkání nám pověděla asistentka projektu z let minulých Neli Peňa. 
  
U jakého setkání jste byla přítomna? Jak probíhalo? 
Projektu se sama účastním již pátým rokem jako asistentka, kdy se podílím na přípravě a realizaci jednoho setkání 
rodin. Za těch 5 let práce na projektu bylo zajímavých setkání víc. 
Jako poslední se mi vybavuje obědové setkání alžírské a české rodiny, které hostila alžírská rodina. Oběd začal 
krátkým videem o Alžírsku a předkrmem z kuřecího masa, bílou polévkou a smaženými závitky. Lyna a Amel bydleli 
v Praze 1 rok, proto jsme mluvili převážně anglicky, nebyl to ale žádný problém. Jak jsme se potom shodli s českou 
rodinou, takovou ochutnávku domácího alžírského jídla a pohodové rodinné atmosféry bychom sami nezažili ani při 
dovolené v Alžírsku, protože bychom většinou ochutnali jen jídlo z restaurace. Chuť jídla a tradiční atmosféra v rodině 
by nám zůstala neznámou. 
Kdyby byla možnost, přihlásila byste se jako účastník nebo doporučila byste někomu účast na projektu? 
Sama se projektu účastnit nemohu, i kdybych ráda. Manžel je z Venezuely a já odtud nejsem (směje se). Určitě bych 
tyto setkání doporučila. Jsou moc zajímavé, jelikož se potkávají rodiny, které by se jinak nejspíš nikdy nesešly. 
Co si odnesou účastníci z těchto setkání? Myslíte si, že z těchto setkání mohou vzniknout dlouhodobé přátelské 
vztahy? 
Mimo skvělý interkulturní zážitek si minimálně mohou zúčastněné rodiny odnést nové recepty, které mohou zkusit 
uvařit doma. A ano, myslím si, že z těchto setkání mohou vzniknout dlouhodobá přátelství, sama jsem tomu byla 
svědkem. Projekt Rodina Odvedle je o bourání předsudků, navázání nových vztahů. A pokud obě rodiny mají děti, 
mohou tak vzniknout skvělá kamarádství na celý život. 
Chcete se stát účastníkem a hostit obědové setkání nebo se necháte pozvat? Vyplňte on-line přihlášku ZDE 
  
 

 
Tato aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 

 

 
Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 

Datum aktualizace: 01.11.2021 

  

https://forms.gle/Kh4J3AFMW7y3bcus5


Setkání Rodina odvedle 2021 
 

Úspěšný projekt Rodina odvedle, který doplňuje portfolio naší 
organizace už od roku 2004, bude pokračovat i letos, a to 
formou setkání rodin Čechů a cizinců u společného oběda. 
Poprvé v historii projektu setkání proběhnou po celé České 
republice. Doposud se nám na území České republiky podařilo 
uspořádat celkem 838 setkání, u kterých se sešlo 4644 osob. V 
listopadu 2021 se uskuteční 30 setkání. 
 
Kdo se tedy může zúčastnit? 
Přidat se ke společnému stolování může česká rodina či rodina 
cizinců ze třetích zemí s legálním statusem pobytu na území 
Česka. 
Jak je setkání koncipováno? 
Rodina se rozhodne, zda chce být hostitelem, či nikoli. 
V domácnosti rodiny hostitele pak proběhne jedno ze 30 
plánovaných setkání. Přihlášené rodiny jsou propojovány na 
základě určitých kritérií (věk, profese, zaměstnání, zájmy, počet 
a věk dětí atd.), to zajišťuje společná témata k rozhovoru a 
přátelskou atmosféru. Často takto navázané vztahy pokračují i 
po skončení večeře. 
U každého setkání je přítomen asistent, jehož úkolem je nejen 
zprostředkovat komunikaci a dohlédnout na průběh setkání, ale 
také v případě potřeby prolomit počáteční ostych. Projekt již 
dlouhá léta přispívá k posílení multikulturního prostředí a 
pomocí své originální a individuální formy chce umožnit a 

podpořit navázání vzájemné komunikace mezi českou společností a cizinci ze třetích států žijících v ČR. 
 

Jak se přihlásím? 
Přihlásit se můžete vyplněním formuláře nebo telefonicky na (+420)222-522-070 

Máte dotazy? 
Neváhejte se obrátit na slovo21@centrum.cz (do předmětu uveďte Rodina odvedle 2021) nebo na tel. (+420)222-

522-070 
 

Tato aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 
Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 

Datum aktualizace: 30.08.2021 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWTz0KoVW-OAGo8g5kcC3MCdbDsFkNjbd8MpTn5AJKcCbwA/viewform
mailto:slovo21@centrum.cz


Rodina odvedle 2021! Přihlaste se k unikátnímu 
stolování! 
 

 
 

Přečtěte si zpětnou vazbu zúčastněné rodiny a rozhodněte se vyzkoušet netradiční stolování rodin Čechů a cizinců pod 
názvem Rodina Odvedle. Unikátní akce přináší skvělé zážitky z mezikulturní komunikace a možnost vyzkoušet nová 
tradiční jídla. Přihlášené rodiny jsou párovány asistenty projektu, kteří se rozhodují na základě věku, koníčkům, jazyka 
a místa bydliště účastníků. V minulých letech se zapojily rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, 
Iránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. A samozřejmě z Česka. 
  
Jiří z Královohradeckého kraje, který se účastnil projektu Rodina Odvedle na konci roku 2019, s námi sdílel zkušenosti 
ze společného oběda. 
„Prožili jsme příjemné odpoledne u druhé rodiny v Hradci Králové. Organizace setkání probíhala bez problémů. S 
rodinou Matvijevských jsme si vyměnili kontakty. Děkujeme Vám za zprostředkování setkání.“ V dopise také děkuje 
za skvělou zkušenost s cizinci a přeje si, aby projekt pokračoval i v následujících letech. 
 
Kladně hodnotí své zkušenosti i cizinci: „Suprové, nádherné setkání, vůbec se nám nechtělo loučit. Zdálo se, že jsme 
byli na stejné vlně a vůbec jsme se necítili jako cizinci. Konverzace byla vyrovnaná na obou stranách a jsme rádi za 
informační bohatství,“ chválila si společné stolování Marina z Prahy. 
  
Jak takové poledne obvykle probíhá? Jedna z dvojice rodin připraví ve své domácnosti oběd pro druhou rodinu a 
pohostí ji. Zda hostí Češi nebo cizinci, záleží na rozhodnutí jich samotných. Účastníci nevšedních obědů mají možnost 
ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích a životě. 
  
Společné stolování většinou nebývá posledním kontaktem účastníků. Některé rodiny se s radostí setkávají dodnes! 
  

Přihlašte se i Vy a vyzkoušejte nevšední kulturní zážitek! Vyplňte přihlášku ZDE 
  

 

Tato aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbWTz0KoVW-OAGo8g5kcC3MCdbDsFkNjbd8MpTn5AJKcCbwA/viewform


 
  
  

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 
  

Ilustrační fotografie: istock 
Datum aktualizace: 30.07.2021 

  



Přihlaste se do projektu Rodina Odvedle 2021! 
 

 
  

Úspěšný projekt Rodina odvedle, který doplňuje portfolio naší organizace už od roku 2004, bude pokračovat i letos, a 
to formou setkání rodin Čechů a cizinců u společného oběda.  Setkání proběhnou po celé České republice. Doposud se 
nám na území České republiky podařilo uspořádat celkem 838 setkání, u kterých se sešlo 4644 osob. V listopadu 2021 
se uskuteční 30 setkání. 
 
Přidat se ke společnému stolování může česká rodina či rodina cizinců ze třetích zemí s legálním statusem pobytu na 
území Česka. 
 
Jedna z dvojic připraví ve své domácnosti oběd pro druhou rodinu a pohostí je. Zda hostí Češi nebo cizinci záleží na 
rozhodnutí jich samotných. Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně 
města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak 
větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. Účastníci nevšedních obědů 
mají možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích a životě. 

 
Chcete zažít nevšední stolování a pozvat k sobě jinou rodinu, nebo naopak sami přijmout pozvání? Vyplňte 

tuto PŘIHLÁŠKU 
  
  

 
  

 Tato aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 
Ilustrační fotografie: pexels stock 
Datum aktualizace: 30.06.2021 

  

https://forms.gle/QdLBUf2KjhBucKGRA


Projekt Rodina Odvedle pokračuje i letos 
 

 
 
Úspěšný projekt Rodina odvedle, který doplňuje portfolio naší organizace už od roku 2004, bude 
pokračovat i letos, a to formou setkání rodin Čechů a cizinců u společného oběda. Doposud se nám na 
území České republiky podařilo uspořádat celkem 838 setkání, u kterých se sešlo 4644 osob. V neděli 28. 
listopadu 2021 se uskuteční 30 setkání, do kterých se letos zapojí celkem 60 rodin. 
  
Kdo se tedy může zúčastnit? 
Přidat se ke společnému stolování může česká rodina či rodina cizinců ze třetích zemí s legálním statusem 
pobytu na území Česka. 
  
Jak je setkání koncipováno? 
Rodina se rozhodne, zda chce být hostitelem, či nikoli. V domácnosti rodiny hostitele pak proběhne jedno 
ze 30 plánovaných setkání. Přihlášené rodiny jsou propojovány na základě určitých kritérií (věk, profese, 
zaměstnání, zájmy, počet a věk dětí atd.), to zajišťuje společná témata k rozhovoru a přátelskou atmosféru. 
Často takto navázané vztahy pokračují i po skončení večeře. 
U každého setkání je přítomen asistent, jehož úkolem je nejen zprostředkovat komunikaci a dohlédnout na 
průběh setkání, ale také v případě potřeby prolomit počáteční ostych. Projekt již dlouhá léta přispívá k 
posílení multikulturního prostředí a pomocí své originální a individuální formy chce umožnit a podpořit 
navázání vzájemné komunikace mezi českou společností a cizinci ze třetích států žijících v ČR. 
  
Chcete se zapojit i Vy? 
Za rodinu považujeme jakékoliv uskupení lidí žijících ve společné domácnosti, kteří se cítí být rodinou. 
Neúplnost rodiny (bezdětná, jeden rodič s dítětem apod.) zde tudíž není překážkou. Projektu se však 
nemohou účastnit „smíšené“ rodiny Čechů a cizinců, protože zde byla mezikulturní bariéra již úspěšně 
prolomena. 
Dále se do projektu mohou zapojit i společné domácnosti českých studentů a studentů cizinců. 
  

 

 

 

 

 

Tato aktivita probíhá v rámci projektu na integraci cizinců spolufinancovaného 

Ministerstvem vnitra ČR. 

Ilustrační fotografie: pexels stock 

Datum aktualizace: 28.05.2021 

  



Společné stolování českých a zahraničních rodin v rámci 
projektu „Rodina odvedle 2020“ proběhlo! 

 

 
 
Rodina odvedle je jedinečný projekt, který zlepšuje vztahy mezi lidmi bez ohledu na jejich původ. Každý rok 
Vám přinášíme skvělou možnost ochutnat tradiční pokrmy, popovídat si o kultuře, tradicích a životě. 
Přihlášené rodiny jsou párovány asistenty, kteří se rozhodují na základě věku, koníčků, jazyka a místa 
bydliště účastníků. Členové obou familií tak mají dostatek zajímavých společných témat 
k rozhovoru. Společné stolování probíhá poslední listopadovou neděli již od roku 2004 pod hlavičkou 
organizace Slovo 21 z.s. 
  
I přes všechny nástrahy, které nám rok 2020 připravil, jsme dokázali uspořádat 8 setkání v rámci projektu 
„Rodina odvedle“. Letos byly mimořádně realizovány v průběhu prosince, dle časových možností účastníků a 
s dodržením veškerých vládních opatření. Bezpečnost všech je naší prioritou. 
  
Zúčastněné rodiny bydlí v Praze, ale pochází z různých zemí světa: Srbska, Sýrie, Bosny a Hercegoviny, Vietnamu 
a Ukrajiny. Večeře probíhaly v příjemné atmosféře, rodiny hodnotí zážitek ryze pozitivně a věříme, že pro 
některé z nich je to i začátek dlouhodobého přátelství. 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 

http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/rodina-odvedle/836-spolecne-stolovani-ceskych-a-zahranicnich-rodin-v-ramci-projektu-rodina-odvedle-2020-probehlo
http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/rodina-odvedle/836-spolecne-stolovani-ceskych-a-zahranicnich-rodin-v-ramci-projektu-rodina-odvedle-2020-probehlo


Doufáme, že rok 2021 přinese konec pandemie Covid-19 a budeme moci znovu uspořádat tyto krásná 
setkání. 

31.12.2020 
  

 
  



Rodina Odvedle 2020 se uskuteční v reálném světě 
 

  
Projektu Rodina Odvedle v roce 2004 vdechla život organizace Slovo 21. Od té doby se do něj 
zapojilo 1676 českých rodin a rodin cizinců, celkem se uskutečnilo 838 setkání!  Zlepšuje vztahy mezi majoritní 
společností a cizinci, napomáhá budování multikulturní společnosti a vzájemnému pochopení odlišných kultur. 
V minulých letech se zapojily rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, 
Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. A samozřejmě z Česka. 
 
Tento rok jsme se setkali s novou hrozbou, která nese název Covid-19. Dlouze jsme čekali a důkladně sledovali 
vládní nařízení, bezpečnost účastníků a projektových pracovníků pro nás vždy bylo prioritou. 
  
On-line prostor nepřipadal v úvahu, jelikož samotný projekt se zakládá na osobním kontaktu a ochutnávce 
tradičních specialit. 
  
Aktuální opatření konečně dovolují „Rodině odvedle 2020“ se uskutečnit v reálném světě s minimální změnou. 
Letos, oproti předchozím rokům, proběhnou obědy pouze v Praze. Setkání se budou realizovat postupně 
v průběhu prosince, dle časových možností zúčastněných. 
O průběhu letošního stolování Vás budeme informovat prostřednictvím závěrečné zprávy na našich webových 
stránkách a skupině na facebooku. 

11. 12. 2020 

 
  

http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/rodina-odvedle/831-rodina-odvedle-2020-se-uskutecni-v-realnem-svete


Zveme vás na oběd s Rodinou odvedle 
 

 

Míjíme se v obchodě, zdravíme se v čekárně, žijeme vedle sebe, ale často se vůbec neznáme… Těmito slovy 
začíná spot projektu Rodina odvedle, který láká ke společnému stolování českých rodin a rodin cizinců. 
Poslechněte si ho a sami se přihlaste. Přihlášku najdete v článku. 
  
SPOT RODINA ODVEDLE ZDE 
Jak je ze spotu jasné, jde o jedinečnou akci, který má za cíl zlepšení vztahů mezi lidmi bez ohledu na jejich 
původ. Funguje už od roku 2004 pod hlavičkou organizace Slovo 21. Letos už sedmnáctý společný oběd 
proběhne poslední listopadovou neděli v Praze, tedy 29. 11. 
 
Jak to funguje? 
To si nechte popsat jedním účastníků loňského setkání Janem Schrothem 
  
Rodina bydlela na druhé straně Prahy ve Vokovicích, v malém panelákovém bytě. Bylo příjemné, že nás uvedl 
asistent (asistent se podílí na přípravě a realizaci setkání) rodin, který byl s rodinou již v kontaktu. Plánovali jsme 
dvě tři hodiny, ale nakonec jsme si povídali téměř pět hodin. Zajímavě a příjemně strávené odpoledne. 
  
Kolik vás společně poobědvalo? 
Bylo nás v relativně malém byte celkem 10, pětičlenná domácí rodina, naše čtyřčlenná a asistent. Ale všichni 
jsme se vešli do jednoho obýváku a kuchyně, kde většinou pobývali paní domácí a dcera. 
  
Co vám hostitel připravil a c z toho vám nejvíc chutnalo? 
Osobně byla největším zážitkem arabská silná káva a k tomu moučníky, baklava. Ale I oběd byl výborný, skvěle 
připravená byla hlavně rýže se salátem. 
 
Láká vás něco podobného také zažít? PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE 
  
Pokud se přihlásíte, můžete se rozhodnout, zda budete hostiteli, či hosty. V den konání jedna z dvojice rodin 
připraví ve své domácnosti oběd pro druhou rodinu a pohostí ji. Zda hostí Češi nebo cizinci, záleží na rozhodnutí 
jich samotných. 

http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/rodina-odvedle/823-zveme-vas-na-obed-s-rodinou-odvedle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnsNYW5xA_P1_Qghu9J8ExGdKU8hc8_4YjUrkr3pBRSXnWWg/viewform


 
Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně místa bydliště, a to 
jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Účastníci nevšedních obědů 
měli možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích a životě. 

  
 
 

 

 
30. 9. 2020 

  



Přihlaste se k rodině odvedle! 
 

 

Zúčastněte se jedinečné akce, při které se nejen dobře najíte, ale také třeba získáte nové přátele, projektu 
Rodina odvedle. Je určený pro české rodiny i pro rodiny cizinců.  
Letos se netradiční setkání lidí s odlišnou kulturou, jazykem a zvyky uskuteční už posedmnácté. Tentokrát 15 
společných obědů proběhne poslední listopadovou neděli v Praze. 
  
Projekt, který má za cíl zlepšení vztahů mezi lidmi bez ohledu na jejich původ, funguje už od roku 2004 a 
funguje pod hlavičkou organizace Slovo 21. Dosud se do něj zapojilo 1676 českých rodin a rodin cizinců, celkem 
se uskutečnilo 838 setkání rodin ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, 
Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. A samozřejmě z Česka. 
  
Jak takové poledne obvykle probíhá? Jedna z dvojice rodin připraví ve své domácnosti oběd pro druhou rodinu 
a pohostí ji. Zda hostí Češi nebo cizinci, záleží na rozhodnutí jich samotných. Přihlášené rodiny jsou párovány na 
základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně místa bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou 
rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční 
speciality, popovídat si o kultuře, tradicích a životě. 
Někdy to jedním obědem nekončí 
Jídlo mnohdy nebylo poslední kontakt účastníků. Některé rodiny se setkávají stále. Připomeňme si, jak hodnotili 
hostitelky minulá společná stolování. 
  
„Suprové, nádherné setkání, vůbec se nám nechtělo loučit. Zdálo se, že jsme byli na stejné vlně a vůbec jsme se 
necítili jako cizinci. Konverzace byla vyrovnaná na obou stranách a jsme rádi za informační bohatství,“ chválila si 
loňské odpoledne Marina Matvijevská. 
  
„Rodina byla úžasná. Mášenka hrála na piano a Míšánek byl průzkumník. Škoda, že Darja nevzala i druhého 
syna Viktora. Obdivuju ji, jak vše zvládá. Bylo to velmi obohacující setkání. Věřím, že se během roku budeme 
potkávat, domlouvaly jsme se na tuto sobotu na adventní trhy v muzeu,“ se stejným nadšením popsala Markéta 
Linková. 
  
Dobrou chuť 29. listopadu! 
  
  
 
  
 
 
 
 

  



Oběd se protáhl na příjemně strávených pět hodin 
 

 

ROZHOVOR S Janem Schrothem jsme zavzpomínali na loňský společný oběd s Libyjci v rámci projektu Rodina 
odvedle. Letos se můžete zúčastnit i vy. 
  
Zavzpomínejte, jak to tehdy proběhlo. 
Rodina bydlela na druhé straně Prahy ve Vokovicích, v malém panelákovém bytě. Bylo příjemné, že nás uvedl 
asistent (asistent se podílí na přípravě a realizaci setkání) rodin, který byl s rodinou již v kontaktu. Plánovali 
jsme dvě tři hodiny, ale nakonec jsme si povídali téměř pět hodin. Zajímavě a příjemně strávené odpoledne. 
  
Kolik vás společně poobědvalo? 
Bylo nás v relativně malém byte celkem 10, pětičlenná domácí rodina, naše čtyřčlenná a asistent. Ale všichni 
jsme se vešli do jednoho obýváku a kuchyně, kde většinou pobývali paní domácí a dcera. 
  
Co vám hostitel připravil a c z toho vám nejvíc chutnalo? 
Osobně byla největším zážitkem arabská silná káva a k tomu moučníky, baklava. Ale I oběd byl výborný, skvěle 
připravená byla hlavně rýže se salátem. 

Rodina, která vás hostila, byla 
původem z Libye. Překvapilo vás 
něco z jejích zvyků? 
Bylo zajímavé si povídat o tom, jaký 
tam byl život dříve, proč se rozhodli 
odejít a zda se plánují vrátit. Dívali 
jsem se na fotografie hlavního města 
Tripolisu. Protože jsem v islámském 
světě pracoval a jezdí k nám 
kamarádka z Egypta, nebylo pro nás, 
včetně dcer, nové, že manželka a 
dcera měly šátek. Ale dcery byly 
překvapené, že i při obědě seděli 
zvlášť ženy a muži. 
  
Viděli jste se od té doby? 
Plánovali jsme se sejít během jara, 
ale pak bohužel přišla pandemie. 



Rodina odvedle 2020 

 

Už posedmnácté letos poslední listopadovou neděli zasedne několik českých rodin a rodiny cizinců ke 
společnému obědu. Netradiční setkání lidí s odlišnou kulturou, jazykem a zvyky se konají díky projektu 
Rodina odvedle. Nechcete 29. listopadu také někoho pozvat k sobě na oběd? 
  
  

 
  

Projektu v roce 2004 vdechla život organizace Slovo 21. Od té doby se do něj zapojilo 1676 českých rodin a rodin 
cizinců, celkem se uskutečnilo 838 setkání! Má za cíl zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování 
multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. Letos oproti předchozím rokům proběhne 15 obědů 
pouze v Praze. 
 

Don't be shy, taste it 
Chcete zažít nevšední stolování a pozvat k sobě jinou rodinu, nebo naopak sami přijmout pozvání?  
 
Jak takové společné poledne probíhá? 
Jedna z dvojic připraví ve své domácnosti oběd pro druhou rodinu a pohostí je. Zda hostí Češi nebo cizinci záleží 
na rozhodnutí jich samotných. Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a 
pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k 
rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. 
Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích a životě. 
V minulých letech se zapojily rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, 
Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. A samozřejmě z Česka. 

 
  

  



Rodina odvedle 2019 
 

 

Projekt Rodina odvedle vznikl v roce 2004 a od té doby se do projektu zapojilo 1 676 českých rodin a rodin cizinců, 
kteří žijí v Česku, ale pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii. Hlavním cílem této iniciativy je lepší integrace cizinců 
do české společnosti a snížení předsudků Čechů vůči cizincům. Letošní 16. ročník proběhl 24. listopadu 2019, kdy se 
se sešlo 62 rodin Čechů a cizinců. U nedělního obědu se potkali lidi s odlišnou kulturou, zvyky a jazyky. 
Text: Neli Peňa 
Ilustrační foto Slovo 21 
 

Projektu se sama účastním už pátým rokem jako asistentka. Podílím se na přípravě a realizaci jednoho setkání 
rodin. Letošní oběd proběhl v přátelské atmosféře rodiny Hareti, která pozvala k sobě domů rodinu 
Krmníčkových. Ali a Yamina Hareti se svými dětmi Lyna a Amel pocházejí z Alžírska a žijí v Praze jeden rok, proto 
jsme mluvili převážně anglicky. Bylo ale vidět snahu celé alžírské rodiny učit se některá česká slova, protože 
zůstanou v Česku minimálně 4 roky, jelikož to je délka mandátu Yaminy na Alžírském velvyslanectví v Praze, kde 
momentálně pracuje. Jejich nejmenší dcerka Amel také chodí do české školky. Bylo zajímavé se dozvědět více o 
Alžířanech v Česku a v jiných zemích jako je např. Francie. Ali a Yamina byli dokonce oblečeni ve svých 
národních krojích a moc jim to slušelo. 
Vítezslava a David Krmníčkovi se svými dětmi Ellou a Davidem bydlí také v Praze, ale pocházejí z jižních Čech 
blízko Dačic. Bylo hezké pozorovat, jak se děti z obou rodin bez problému při společné hře dorozumí. 
 
Oběd začal krátkým videem o Alžírsku a zajímavých místech v celé zemi, které nám Ali pustil v televizi. Bylo 
zajímavé se dozvědět, že v Alžírsku jsou také místa, kde sněží, což nikdo z nás zatím nikdy neslyšel. Mohli jsme 
také ochutnat alžírské datle. Poté jsme začali slavnostní oběd předkrmem z kuřecího masa, bílou polévkou a 
smaženými závitky. Hlavní chod byl kuskus s hovězím masem. Ali a Yamina se s námi podělili o recept, jak 
správně připravit kuskus a kde V Praze koupit dobrý kuskus, což jsme všichni moc ocenili. Dezerty byly domácí a 
Yamina musela s jejich přípravou začít dokonce den předem. Hodně nás překvapilo, jak pracné je připravit 
tradiční zelený čaj s mátou. Proces přelévání, vaření a znovu přelévání trval kolem hodiny. Dokonce nám řekli, 
že v Sahaře je příprava čaje většinou otázkou tříhodinového rituálu. Všichni jsme si moc pochutnali na skvělém 
obědu. 
Dokonce jsme si zahráli Pub Quiz, ve kterém jsem sama předem připravila otázky z různých kultur, zemí, 
národních jídel a také ukázku filmu S tebou mě baví svět, který jsme společně s českou rodinou rozhodně 
alžírské rodině doporučili zhlédnout. Dala jsem jim tip, že si mohou půjčit také filmy na DVD v Městské 
knihovně, u nichž je možnost volby titulků v angličtině. Rodiny si nakonec na sebe vyměnily kontakty a možná 
brzy navštíví alžírská rodina tu českouJak jsme se shodli s českou rodinou, takovou ochutnávku domácího 
alžírského jídla a pohodové rodinné atmosféry bychom sami nezažili ani při dovolené v Alžírsku, protože 

http://www.slovo21.cz/projekty-cizinci/rodina-odvedle/783-rodina-odvedle-2019


bychom většinou ochutnali jen jídlo z restaurace. Chuť jídla a tradiční atmosféra v rodině by nám zůstala 
neznámou. 
Dobře, že existují podobné projekty, které podporují setkávání české a zahraniční rodiny společně u jídla. 
Samotný projekt dává možnost dozvědět se mnoho věcí o jiné kultuře a navázat nová přátelství. Dochází k 
odbourávání stereotypů v české společnosti na základě osobní zkušenosti, jež je k nezaplacení. Zároveň kontakt 
rodiny cizinců s českou rodinou, se kterou by se za jiných okolností asi ani nikdy nepotkali, je velmi důležitý. 
Hodně rodin cizinců se uzavírá pouze v okruhu přátel z řad cizinců a moc Čechů ani osobně nezná. To je velká 
škoda, protože, jak se v češtině říká: Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. U přátel to platí stejně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Poslední listopadovou neděli 23. listopadu 2014 ve 13 hodin odstartovaly ve všech krajích Česka 

multikulturní obědy. Integrační projekt už po jedenácté pořádala organizace Slovo 21. Záštitu nad letošním 

ročníkem převzal ministr vnitra ČR Milan Chovanec. 

Po celé České republice měli možnost účastníci nevšedních obědů ochutnat tradiční speciality, popovídat si o 
životě, ale především navázat kontakty. Budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných 
kultur, to jsou ambice projektu Rodina Odvedle již od jeho počátku. Projekt se ukázal nejen u nás, ale i v 
zahraničí, jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců. Přímé osobní setkání během jednoho oběda je 
velmi efektivní.  
  
„Očekávám od toho, abychom se potkali nejen tady, najedli se a pak se nikdy neviděli, ale abychom se viděli 
později, třeba s dětmi na hřišti,“ řekla hostitelka haitské rodiny Helena Vaňková. Podobný názor měl i Lyonel 
Badette, pocházející z Haiti, který na oběd k Vaňkovým dorazil se svojí rodinou. „Můžu říct, že jsme si udělali 
nové přátele, a tak budeme více součástí společnosti,“ komentoval Badette během společného oběda.  
  

http://www.slovo21.cz/images/dokumenty/bulletin/2019/slovo_4_19_web.pdf


 
  

ROZHOVOR S ÚČASTNICÍ RODINY ODVEDLE 
"JE TO SKVĚLÝ PROJEKT, DOPORUČILA BYCH HO VŠEM" 
 
 

Když se Jana Vartová ze středočeských 
Milovic dozvěděla o možnosti navštívit 
nějakou migrantskou rodinu přímo u nich 
doma, neváhala ani vteřinu. Jak sama 
přiznává, s manželem a jejich dvěma dětmi 
mají rádi nové věci a hlavně je obohacuje 
seznamování s novými lidmi. Zdá se, že 
Rodina Odvedle pro ně byla jak ušitá na 
míru. Na setkání s vietnamskou rodinou 
Nguyenových z Prahy vzpomíná i po roce s 
obrovským nadšením. „Myslím si, že Rodina 
Odvedle je opravdu skvělá akce, která 
skutečně sbližuje cizince i Čechy. Jsme toho 
ostatně sami příkladem,“ říká s úsměvem. 
 
Jak jste se dozvěděla o Rodině Odvedle? 

Rok předtím jsem to v televizi viděla ve zprávách a s manželem nás to velmi zaujalo. Jakmile jsme slyšeli, že se chystá 
další ročník, hned jsme se přihlásili. Mám ráda nové věci. A čím exotičtější zážitek, tím to ve mně vzbuzuje větší 
nadšení. V podstatě jsme se tedy dlouho nerozhodovali. 
Máte mezi cizinci nějaké přátele? 
Z řad cizinců mám spíš dost známých, o přátelích bych asi nemluvila. Dřív jsem totiž hodně cestovala. Vietnamce 
samozřejmě známe tak nějak všichni hlavně z obchodů, ale to pochopitelně nestačí, to není vietnamská kultura. A tak 
jsem ráda, že jsme mohli do této komunity, která navenek vypadá jako uzavřená, nahlédnout víc. 
 
Měli jste nějaké prvotní ostychy před setkáním s Nguenovými? 
Neřekla bych. Spíš jsem se jen snažila před návštěvou vyhledat nějaké vietnamské zvyky, abychom předešli 
případným faux pas, to se může stát. Na internetu jsem toho ale moc nenašla. Co ale vím, tak Vietnamci u nás jsou 
velmi tolerantní a pokud bychom udělali něco, co se třeba neshoduje s jejich tradicemi, tak by byli určitě vstřícní a 
pochopili by to. Ale obecně třeba dalším lidem, kteří se budou hlásit, bych asi doporučila, aby si o tradicích a třeba i 
jídelníčku té konkrétní národnosti něco před samotným setkáním načetli. 
 
Co vás na vietnamské rodině, kterou jste navštívili, nejvíce překvapilo? 
Asi hlavně to, jak takhle velká rodina je schopná žít na docela malém prostoru. Jsou prostorově mnohem méně 
nároční než třeba Češi. Jinak jsem byla ale velmi překvapená, jak nás Nguyenovi tak mile a pohostinně přivítali. 
 
A jak vám chutnala vietnamská kuchyně? 
Bylo to výborné. Já mám exotickou kuchyni ráda, ledacos jsem už vyzkoušela a můžu tedy potvrdit, že paní Nguyen 
vaří opravdu dobře. Ze všeho nejlepší byly tradiční vietnamské závitky. 
Co vám osobně setkání dalo? 
Jak už jsem řekla, byl to pro mě hlavně náhled do 
vietnamské komunity u nás. Na Vietnamcích 
obdivuji především pevnost rodinných vztahů.  
Znají se tam sestřenice, bratranci přes dvě kolena, 
což je pro nás poměrně neobvyklé. To se mi moc 
líbí. 
Setkáváte se s Nguyenovými dál? 
Pár týdnů po setkání jsme je pozvali i k nám a bylo 
to zase moc příjemné. Překvapilo mě, že paní 
Nguyen dokonce chutnala naše tvarohová 
bábovka. Jejich dcera totiž říkala, že Vietnamci jsou 



velmi konzervativní, co se týče jídla. Jinak jsem ale docela často v kontaktu na Facebooku právě s jednou z jejich dcer, 
která mluví plynule česky a studuje vysokou školu. 
Takže byste setkání v rámci projektu Rodina Odvedle doporučila i svým přátelům? 
Určitě. V podstatě se to stalo už loni, když jsme se přihlásili my. Mluvili jsme o projektu s našimi kamarády, a protože 
z toho byli také nadšení a chtěli to zažít na vlastní kůži, tak se přihlásili společně s námi. Obědvali u arménské rodiny a 
moc to pochvalovali. Myslím si, že Rodina Odvedle je opravdu skvělá akce, která skutečně sbližuje cizince i Čechy. 
Jasným příkladem je toho i naše rodina a rodina Nguyenových. 
  

JAK VYPADALA RODINA ODVEDLE V ROCE 2014? 
V roce 2014 se do projektu zapojilo celkem 100 českých a migrantských rodin ve všech krajích České republiky - šlo 
tedy celkem o 50 setkání. Kromě českých rodin obědvali společně poslední listopadovou neděli i migranti třeba z 
Haiti, Konga, Sýrie, Kazachstánu, Angoly, Afghánistánu, Bosny a Hercegoviny, Moldávie, Mongolska nebo Arménie. 

                            
Vaňkovi a Badettovi. Dvě rodiny, které pocházejí z 
opačných koutů světa. Ještě před třiadvacátým 
listopadem se vůbec neznali. Teď jsou z nich přátelé, 
kteří chtějí spolu chodit s dětmi na hřiště a navzájem se 
navštěvovat. Spojila je Rodina Odvedle. Akce, jež sbližuje 
Čechy a cizince formou nedělních obědů už jedenáct let. 
Kromě Vaňkových a Badettových se do projektu zapojilo 
dalších 98 rodin ve všech krajích Česka. Ve stejný čas se 
navštívili v jedné z domácností a pochutnali si na 
tradičních národních pokrmech. Jen o jídlo tu ale zdaleka 
nešlo.  
 

ROZROSTLI JSME SE I ZA HRANICE ČESKA! 

V roce 2012 byl projekt výjimečný, protože společné nedělní obědy proběhly nejen v Česku, jak tomu bylo doposud, 
ale i v dalších sedmi evropských zemích - v Belgii, Maďarsku, Itálii, Maltě, na Slovensku, ve Španělsku a Portugalsku. 
Všechna setkání se uskutečnila v rámci mezinárodního projektu občanského sdružení Slovo 21 NEXT DOOR FAMILY. 
Během jednoho nedělního odpoledne se tak v sedmi různých evropských zemích sešlo celkem 460 místních rodin a 
rodin cizinců u společných obědů. Celkem tak ve všech osmi státech EU se společných setkání zúčastnilo 564 rodin! 
 
  



 
realizace projektu: leden 2015 - prosinec 2015 

  

Projektu se v roce 2015 zúčastnilo celkem 106 rodin (53 setkání), které zasedly ve stejný čas na různých 
místech České republiky ke společnému nedělnímu obědu. 

 
Kromě českých rodin se do projektu přihlásily rodiny z následujících států: 
Jordánsko, Sýrie, Arménie, Uzbekistán, Egypt, Čečensko, Čína, Írán, Bělorusko, Kosovo, Mexiko, Moldávie, 
Kazachstán, Vietnam, Arménie, Albánie, Libanon, Mongolsko, Nepál, Peru, Senegal, Rusko a Ukrajina. 
Současně, ve stejný den a hodinu, probíhala setkání rodin i v dalších evropských zemích - ve Španělsku (207 
setkání, 414 rodin), v Portugalsku (125 setkání, 274 rodin) a na Kapverdských ostrovech (5 setkání, 10 rodin). 
 

Vietnamští manželé Hoang Thi Kim Thanh a Duong Van Nam pozvali do svého 
pelhřimovského bytu Pavla, Zuzanu a Zuzanku Fišarovy 
 
"Bylo to milé, příjemné setkání. Odnášíme si jen samé pozitivní zážitky a dojmy," hodnotily posezení obě 
rodiny.  
„Oslovila nás koordinátorka Karla Čížková ze Slova 21. Ono už jenom jít na oběd do cizí rodiny nebývá úplně 
běžné, pozvání do vietnamské rodiny nám přišlo ještě o něco výjimečnější. Ale od začátku jsme se tady u našich 
vietnamských hostitelů cítili moc příjemně,“ rozhovořil se Pavel Fišar. 
  

Díky projektu Rodina odvedle zasedly ke společnému nedělnímu obědu rodiny 
Čechů i cizinců 
„To je můj oblíbený bonbónek, jmenuje se Romeo a Julie a má dvě vrstvy. První je Julie, to je jahodová 
marmeláda, a Romeo je hořká čokoláda s bazalkou...,“ nabízí pan Evžen z Ukrajiny českým hostům pralinky, 
které sám vyrábí. 
. 
  

V Olomouci je klid a lidé jsou dobří. Ukrajinská rodina obědvala s českou 
„Dost jsme cestovali, nějakou dobu jsem žila v zahraničí a tak jsem chtěla pomoct lidem, kteří se sem 
přistěhovali," vysvětlila Klára Putalová důvody, proč se do projektu s přítelem přihlásili. „Na hosty se moc 
těšíme. Osobně jsem na Ukrajině nebyla, ale mám tam odtud několik přátel," pokračovala mladá žena. 
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České rodiny a rodiny cizinců prožily netradiční setkání u nedělního oběda - staly se na několik hodin hosty u 
neznámých lidí. V rámci projektu Rodina Odvedle, se v neděli 27. listopadu po celém území České republiky 
uskutečnilo 54 setkání (108 rodin), kdy ke společnému stolu usedly ve stejný den a hodinu lidi, kteří se liší 
kulturou, jazykem i zvyky.  Projekt pořádá již 13. rokem Slovo 21, z.s. 

 
Společná nedělní setkání, proběhla vždy u jedné z dvojic 
rodin, kdy u sebe doma připravila oběd, na který pozvala 
druhou rodinu a sehrála tak roli hostitele. V rámci 
projektu Rodina Odvedle měli účastníci nevšedních 
obědů možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si 
o kultuře, tradicích, životě, ale především navázat 
kontakty.  Projekt se ukázal nejen u nás, ale i v zahraničí, 
jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců. 
 
„Jakmile se rodiny přihlásí, snažíme se je spojit na základě 
věku, koníčků a zájmů, jazyků a pochopitelně místa 
bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin 
měli dost společných témat k rozhovoru,“ vysvětluje 
postup setkání Ljiljana Batovanja, koordinátorka projektu 
a dodává, že po celou dobu přípravy a setkání je přítomen 
asistent, který napomáhá ke sblížení rodin. 
 
„Rodina Odvedle funguje v Česku od roku 2004, od té 
doby usedlo ke společným obědům 1392 českých rodin a 
rodin cizinců z třetích zemí, což představuje kolem pěti a 
půl tisíce lidí a z toho více než polovina se od té doby 
stále navštěvuje. Cílem netradičních obědů je zlepšení 
vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování 
multikulturní společnosti a vzájemné pochopení 
odlišných kultur,“ uvedla Jelena Silajdžić, ředitelka 
organizace Slovo 21, z. s. 
Projekt Rodina odvedle neprobíhá pouze v České republice. “Od roku 2012 se nám podařilo projekt rozšířit i do 
zahraničí setkání probíhá v Portugalsku, Španělsku, Itálii, na Maltě, Slovensku, v Maďarsku, Belgii, ale i na 
Kapverských ostrovech.  Naše myšlenka putuje i napříč hranicemi jako efektivní a nevšední nástroj k integraci 
cizinců,“ vysvětluje Ljiljana Batovanja, koordinátorka projektu. 
 

Řekli o projektu 

Jelena Silajdžič, ředitelka organizace Slovo 21, z. s. 
„Rodina Odvedle funguje v Česku od roku 2004, od té doby usedlo ke společným obědům 1392 českých rodin a 
rodin cizinců z třetích zemí, což představuje kolem pěti a půl tisíce lidí a z toho více než polovina se od té doby 
stále navštěvuje. Cílem netradičních obědů je zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování 
multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur.“ 
 
Tran Thi Hu Huong, účastnice projektu, která hostila ve své domácnosti českou rodinu 
 „Rodina Odvedle nás zaujala, máme rádi takové multikulturní akce, a tak jsme si mysleli, že by nás setkání 
mohlo obohatit.“  
 
Markéta Ježkova a Ladislav Barta, účastnici projektu, kteří navštívili rodinu z Vietnamu. 
„Jídlo i společnost byla skvělá, ihned jsme si vyměnili kontakty, na facebooku se z nás stali přátelé a své hostitelé 
jsme pozvali k nám domů na svíčkovou. Byli jsme překvapení, dozvěděli jsem se od hostitelů, že ve Vietnamu se 
nedědí příjmení po rodičích ani se nevyžení. Rodiče svému dítěti vymyslí jméno, které má nějaký význam, a to mu 
zůstane až do smrti.  Což znamená, že v rodině nemá nikdo stejné jméno a příjmení a to považujeme za velice 
zajímavé.  
  

http://www.slovo21.cz/images/foto_clanky/rodina_odvedle/letk%20Rodina%20Odvedle.jpg


Rozhovor s Lenkou Brůnovou, která se Rodiny Odvedle 
zúčastnila 

Jak jste se dozvěděla o projekt Rodina Odvedle? 
O projektu jsem se dozvěděla od mojí kamarádky Aleny Fridrichové. 
Jaký byl impuls, aby jste se přihlásila do projektu? 
Přišlo mi, že je to přesně to, o čem už dlouhou dobu přemýšlím a přijde mi to jako samozřejmost a skvělý nápad 
organizovat setkání českých rodin s rodinami ze zahraničí. Myslím si, že obecně se člověk bojí toho, co nezná. A 
s pokorou má člověk přistupovat k lidem, co se přestěhovali ze zahraničí a snažit se poznat jejich zvyky a pochopit 
jejich tradice a porozumět jejich smýšlení. A já jsem moc ráda, že jsem to mohla zažít se svými dětmi. Přijde mi a mým 
dětem, že je to velmi přirozené a samozřejmé. 
 

Jak jste se na setkání 
připravovala? 
Povídala jsem si o setkání s dětmi 
a těšily jsem se na setkání. A řešily 
jsme, co uvaříme za oběd. 
Jak setkání probíhalo? Naplnilo 
vaše očekávání? 
Setkali jsme se u nedělního oběda 
a povídali jsem si o našich 
rodinách o zvycích a ukazovali 
jsme si fotky vesnicky odkud 
pocházela rodina 
Pasichnyk.  Setkání bylo velmi milé 
a přátelské. Moc se nám 
líbilo.  Dcera Bety byla nadšená, už 
dlouho jsem ji neviděla tak 
spokojenou. Za to Vám moc 
děkuji. 
Co Vám setkání přineslo? 
Přineslo mi potvrzeni toho, co 
řeším stále s dcerami, s čím ony 

přicházejí ze školy a co řeší se svými spolužáky každý den. Že se člověk nemá uzavírat před světem a myslet si, že je 
lepší než ty ostatní národy, že se nemá vyvyšovat nad druhé lidi a že k nim má přistupovat s pokorou a s úctou. Jsem 
vděčná za tuhle zkušenost nejen pro mě, ale hlavně pro moje dcery. Protože to vyvrací to, co slyší od svých spolužáků 
a je to pro ně hodně důležitá zkušenost do života. A za to Vám též děkuji. 
Plánujete se s rodinou Pasichnyk opětovně sejít? 
Ano, moc rády se s rodinou zase setkáme. Těšíme se na to. A taky doufáme, že se setkáme se Sanjou. 
Doporučila byste projekt Rodina Odvedle svým známým? 
Ano, už jsem o našem setkání vypravovala kamarádům.  Moc se jim to líbilo a mluvili o tom, že by moc stáli o to, 
pozvat rodinu na oběd. 
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Už po třinácté zažijí české a migrantské rodiny netradiční setkání – poobědvají v jiném prostředí u 
neznámých lidí. V rámci projektu Rodina Odvedle, se dne 27. listopadu po celém území České republiky 
uskuteční přes 50 setkání, kdy k nedělnímu obědu usedne ve stejný den a hodinu více jak 400 lidí, kteří se liší 
kulturou, jazykem i zvyky.  Projekt pořádá Slovo 21, z.s. 

 

 

Společná nedělní setkání, probíhá vždy u jedné 
z dvojic rodin, kdy u sebe doma připraví oběd, na 
který pozve druhou rodinu a sehraje tak roli 
hostitele. Projekt Rodina Odvedle, tak v jednom 
okamžiku, ve všech krajích ČR, otevře brány 
tolerance, vstřícnosti a vzájemného pochopení. 
Zapojit se mohou české rodiny a rodiny cizinců z 
třetích zemí žijící v ČR, které chtějí poznat blíže 
novou kulturu, seznámit se s novými přáteli, 
ochutnat speciality české i světové kuchyně. 
Setkání mohou probíhat jak v rodinách Čechů, 
tak v rodinách migrantů, závisí to na přáních a 
podmínkách přihlášených rodin. Vy vyplníte 
přihlášku a o to ostatní se postaráme my!  
  
Zkoušíte rádi nové věci? Chcete poznat nové lidi? 
Rodina Odvedle je tu pak právě pro vás! Pozvěte 
k sobě domů na nedělní oběd rodinu, která 
pochází třeba z opačného konce planety, ale teď 
žije ve stejné zemi jako vy! Nebo se nechte hostit 
vy! Záleží jen na vás!  
  
„Jakmile se rodiny přihlásí, snažíme se je spojit na 
základě věku, koníčků a zájmů, jazyků a 
pochopitelně místa bydliště, a to jednoduše proto, 
aby členové obou rodin měli dost společných 
témat k rozhovoru,“ vysvětluje postup setkání 
Ljiljana Batovanja, koordinátorka projektu a 
dodává, že po celou dobu přípravy a setkání je 

přítomen asistent, který napomáhá ke sblížení. 
Rodina Odvedle se snaží zlepšovat vzájemné vztahy 
mezi majoritní společností a cizinci prostřednictvím 
vzájemného stolování. Projekt představuje 
jedinečnou příležitost potkat zajímavé lidi, poznat 
jejich osudy, tradice a kulturu. Od vzniku projektu 
usedlo ke společným obědům již 1232 rodin, což 
představuje více jak 4500 lidí a více jak polovina jich 
je stále v kontaktu.  
  

 
 

PRO KOHO JE PROJEKT URČENÝ? 
 

Pro české rodiny a rodiny cizinců ze třetích zemí, které legálně pobývají v ČR. 

Zúčastnit se mohou již dva lidé, kteří se považují za rodinu. Nemusí jít o manželskou dvojici. 
 

 
 



Bohužel se nemohou zúčastnit: 
Rodina cizinců ze zemí EU 

Rodina uprchlíků a azylantů a rodiny ilegálně pobývající v ČR 

Smíšená manželství, kdy je jeden z partnerů Čech 
  

„Bylo to moc příjemné setkání, k obědu byl 
kuřecí řízek se šťouchanými bramborami, 
jako zákusek pak prošívaná 
buchta,“ vzpomíná na setkání z loňského 
ročníku Rodiny Odvedle asistentka setkání 
Kristýna Freiová. 
 
Proč jste se do projektu zapojila? Byla to 
pro Vás zajímavá zkušenost? 
Projekt Rodina Odvedle mne zaujal už jen 
proto, že jsem vystudovala obor 
kulturologie na Filozofické fakultě v Praze. 
Chápu proto, jak je důležité seznamovat se 
s cizími kulturami, že je třeba vnímat nejen 
vzájemné odlišnosti, ale také to, co máme 
všichni společné. Pokud se někdo rozhodne 
k tomu obdivuhodnému kroku opustit 
domov, kulturu, na kterou je zvyklý, mělo by 
se mu dostat uznání, obdivu a podpory. 
Mělo by se udělat vše proto, aby se do nové 
hostitelské kultury a společnosti co nejsnáze 
integroval. 
Co bylo Vaší náplní práce v roli asistenta? 
Měla jsem za úkol zkontaktovat obě rodiny. 
Pak jsem na místo konání oběda dopravila 
rodinu cizinců a dál už se vše odehrálo zcela 
přirozeně. Jen jsem fotila a do otevřené a 
příjemné konverzace nijak nezasahovala. 
Jaké rodiny jste měla na starost? 
Oběd se uskutečnil u české rodiny paní 
Ivany z Velkých Přílep v rodinném domě, 
která hostila rodinu Kuznetsovových 
z Kazachstánu. 

Jak setkání a společný oběd probíhal? Jaké jídlo připravila hostující rodina? 
K obědu byl kuřecí řízek se šťouchanými bramborami, jako zákusek pak prošívaná buchta. Na kávový domácí 
dort, který Kuznetsovovi hostitelce přinesli, se bohužel nedostalo. Pilo se víno i pivo. Obě rodiny měly stejně 
staré holčičky, které si hned po obědě odešly hrát do dětského pokoje. Pak už o nich nikdo neslyšel. U stolu se 
mluvilo opravdu o všem, včetně pojídání koňského masa v Kazachstánu a bohatém archeologickém nalezišti, 
kterým Velké Přílepy jsou.     
Bylo něco, co Vás při setkání rodin překvapilo? Dozvěděla jste se něco zajímavého, co jste nevěděla? 
Určitě jsem se dozvěděla hodně o Kazachstánu, o kterém jsem toho opravdu moc nevěděla. To s tím koňským 
masem mě pobavilo, hlavně pak reakce paní hostitelky. 
Myslíte si, že tento projekt může napomoci k větší toleranci vůči cizincům? A je vůbec zapotřebí pořádat 
takové projekty? 
Rozhodně je to důležité, ale hodně pak záleží na rodinách, které se projektu účastní. Jde o to, aby jen nezůstaly 
u slov a slibů o tom, že se budou dál scházet, aby to opravdu dodržely. Pak se může vytvořit síť českých 
známých, které cizinci žijící v cizí zemi, jako je Česká republika, tolik potřebují. 
  
 


