
 
 

 

 

Útěky a migrace do Německa a do České republiky 

 z pohledu přistěhovalkyň a přistěhovalců 
 

Termín:  14. prosince 2019, 9:30 - 14:30  

Místo:  Geografický institut Univerzity v Bayreuthu, posluchárna H6 (budova Geo I) 

Kontakt: Fabian Liedl, fabian.liedl@uni-bayreuth.de 

 

Jednací jazyky: němčina, čeština  

Akce je po celou dobu tlumočena z / do obou jazyků. 

 

Cíle a obsah: 

Cílem workshopu je zdokumentovat pestrost migračních procesů z pohledu migrantů a uprch-
líků v České republice a v Německu, při čemž budou sami zástupci dotčené skupiny hovořit 
o nejrůznějších aspektech migračního procesu: důvody migrace, trasy, problémy a výzvy, rám-
cové podmínky, příchod.  

 

Přihlášení 

Účast na akci je zdarma. K dispozici je občerstvení v průběhu celého dne. V případě zájmu 
o účast nám zašlete svou přihlášku do 08.12.19 na e-mail fabian.liedl@uni-bayreuth.de (kon-
taktní osoba Fabian Liedl. 

 

O projektu: 

Projekt “Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spo-
lupráce a řešení” zkoumá dopady migrace a pokouší se propojit zástupce akademického pro-
středí, státního sektoru i nestátních institucí na obou stranách česko-bavorské hranice v oblasti 
integrace. Zvláštní důraz je kladen na přeshraniční výměnu zkušeností. Kromě odborných kon-
ferencí, vytvoření Know-how centra či realizace přednáškové řady na univerzitách v Bayreuthu 
a v Plzni zahrnuje projekt také tři na sebe navazující řady workshopů s aktéry občanské společ-
nosti, politiky a správy. 

Další informace naleznete na: https://mintegration.org  
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Program 
 

09:30  Registrace / přihlášení 

10:00  prof. Martin Doevenspeck (Geografický institut Univerzity v Bayreuthu): 
zdravice a úvod 

 

Blok I – Migrace do Německa 

 

10:20  Nezamuddin Haydari: Z Dasht-e-quala (Afganistán) do 

Schirmitz (Horní Falc) 

10:50  Rawand Darwish: Z Aleppa (Sýrie) do Kulmbachu  

(Horní Franky) 

11:20  Mohammad Ziad Alhajj Younis: Z Homsu (Sýrie) do Altenstadtu 
(Horní Falc) 

 

 

11:50  polední přestávka 

 

 

Blok II – Migrace do Česka 

 

13:00  Navdar Muhamed: Z Dereku / Al-Malikiya (Sýrie) do Prahy 

13:30  Izzat Hanna: Z Aleppa (Sýrie) do Prahy 

 

14:00  Shrnutí a závěr workshopu  


