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Aktualizace naleznete na webu www.luzice.com. Na dětské akce se objednávejte na e-mailu luzice@luzice.cz. 
Akce se konají za grantové podpory Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

 

22. 3., pátek od 19:00 v Brně Husovicích 
Přednáška Lužice a Lužičtí Srbové 
O Lužici, Lužických Srbech a česko-lužickosrbských 
vztazích přednášejí Lukáš Novosad a Petr Kalina 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, 
Netušilova 26, Brno - Husovice 

 

22. 3., pátek od 18:00 v Lounech 
SRBSKÁ LUŽICE – země tradic, krásné přírody 
a milých lidí 
Svoji rodnou Lužici představí Tomáš Kmječ 
Vstupné: 100 Kč, snížené 50 Kč 
čajovně U sv. Mikuláše, Beneše z Loun 321, Louny 

 

26. 3., úterý od 18:00 v Lužickém semináři 
LUŽIČTÍ SRBOVÉ V AUSTRÁLII 
Přednáší Trudla Malinkowa, redaktorka evangelického 
časopisu Pomhaj Bóh, která se lužickosrbské emigraci 
dlouhodobě věnuje a sama Austrálii nedávno navštívila 

 

9. 4., úterý od 19:00 v Lužickém semináři 
FILM ČERNÝ MLYNÁŘ 
Promítání málo známého filmu o Krabatovi 
 

duben, sobota v Lužickém semináři (bude upřesněno) 
BESEDA S PAMĚTNICEMI 
 

11. 5., sobota od 18:00 v Profesním fóru (Výstaviště, Praha) 
SVĚT KNIHY 
Čtení z knihy Sej statok stajili v lužickosrbském 
originále i v překladu do češtiny 
 

31. 5., pátek od 16:00 na Petříně v Praze 
DĚTSKÝ DEN 
Letní zábava pro děti i dospělé s lužickosrbskými 
pohádkami a piknikem 
 

20. 6., čtvrtek od 18:00 v Lužickém semináři 
ČESKÁ EVANGELICKÁ EMIGRACE V LUŽICI 
Přednáší Lubina Malinkowa, která na toto téma nedávno 
obhájila dizertaci 
 

15.–19. 7., pondělí až pátek, Veltrusy 
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI 
Prázdninová akce pro české a lužickosrbské děti na 
zámku ve Veltrusech 
Cena: do 3000 Kč 
 

19.–21. 7., pátek až neděle, Veltrusy 
RODINNÝ VÍKEND 
Pro rodiče s dětmi, které se předtím zúčastní tábora 
(bude upřesněno) 

Lužickosrbskou knižní produkci na veletrhu Svět 
knihy v Praze představí jako každoročně nakladatelství 
Domowina. Ze své vzpomínkové knihy Sej statok 
stajili bude číst Křesćan Krawc v sobotu 11. 5. v 18 
hod. v Profesním fóru na Výstavišti. Samozřejmě 
nebude chybět ukázka v češtině. 

Ještě po druhé světové válce bydleli v Praze 
v Lužickém semináři studenti a i potom 
tam bydleli Lužičtí Srbové, třeba pracující. 
Oslovili jsme proto dámy, které po válce 
přišly do Prahy, bydlely v Lužickém 
semináři a pak zůstaly v Československu. 
Co je do Prahy přivedlo? Jak vzpomínají na 
život v Lužickém semináři? A hovoří dnes 
spolu lužickosrbsky? Besedu s nimi si 
určitě nenechte ujít – jsou to dámy 
úctyhodného věku, přesný termín a čas a 
další podrobnosti proto upřesníme podle 
jejich aktuálního zdravotního stavu. 
 

Mýtus o Krabatovi je stále vděčným tématem, 

zpracovaným již mnohokrát mnohými a na mnoho 

způsobů. Pojďte zhlédnout málo známý film Černý 

mlynář natočený podle novely Jurije Brězana o 

čaroději Krabatovi. Snímek z roku 1975 je v 

Německu oblíbenou filmovou pohádkou, která 

kdysi byla promítána také v Československé televizi, 

po roce 1989 se na ni však zapomnělo. Nám se 

podařilo sehnat kopii s českým dabingem. Před 

promítáním (skutečně z filmového pásku) dojde i na 

krátkou přednášku Zdeňka Černého o zajíma-

vostech vzniku filmu. 

Vzpomínáte na meziválečné tábory pro 
lužickosrbské děti v Jabkenicích? My přicházíme 
s pilotním programem, který na ně navazuje – 
dětský letní tábor pro české a lužickosrbské 
děti společně. Cílem je dát vzniknout novým 
kontaktům a přátelstvím mezi dětmi, která jim, 
doufejme, vydrží celý život a přispějí tak k další 
generaci česko-lužickosrbských vztahů. Tábor je 
určen dětem mladšího školního věku a bude se 
konat na zámku ve Veltrusech od pondělí 15. 
do pátku 19. července a o následný víkend si jej 
mohou prodloužit lužickosrbští rodiče, kteří si 
pro děti přijedou. Podrobnosti budou upřesněny, 
cena za dítě bude přibližně 3000 Kč. Přihlašujte 
své děti na luzice@luzice.cz. 

KULTURNÍ MOST MEZI PRAHOU A SRBSKOU LUŽICÍ 

Společnost přátel Lužice vás zve na akce pořádané v první polovině roku 2019 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


