Domowina z.t.
Domowina byla založena 13. října 1912 ve Wojerecích jako zastřešující organizace
lužickosrbských spolků a sdružení, jejímž posláním je zasazovat se demokraticky o národní
zájmy Lužických Srbů a podporovat lužickosrbský jazyk a kulturu. Zpočátku působila
zejména v Horní a posléze i v Dolní Lužici.
Roku 1933 byla Domowina zreorganizována a bylo umožněno mj. i členství jednotlivců.
Vedení zůstalo věrné svému poslání a čelilo politice německé vlády, která se snažila o tzv.
"zglajchšaltování" a germanizaci. V roce 1937 byla Domowina nacionálními socialisty
zakázána, neboť odmítla označení "lužickosrbsky hovořících Němců". Lužickosrbská
inteligence, učitelé a duchovní, byli z Lužice vyhnáni.
Okamžitě po skončení druhé světové války byla Domowina dne 10. května 1945 v
Chrósćicích znovu založena. Obrodila lužickosrbskou kulturní práci a přispívala tím k
zachování a uvědomění národní identity Srbů.
V době NDR byla Domowina deklarována i jako "socialistická národní organizace".
Po převratu se Domowina restrukturalizovala ve Svaz Lužických Srbů, politicky nezávislou
národní organizaci, která hájí zájmy všech Lužických Srbů.
Činnost této instituce určuje Svazové předsednictvo Domowiny, v němž jsou zastoupeny
lužickosrbské spolky a svazy.
Součástí Domowiny je 17 oblastních a celolužických spolků a 6 přidružených spolků ze
zahraničí z České a Polské republiky, z Texasu a Austrálie.
Borbora Felberowa
Referentka pro styk s veřejností
Póstowe naměsto 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
tel: 03591/550 100
fax: 03591/42408
email: Domowina-bautzen@sorben.com
internet: Domowina.sorben.com

Domowina - oblastní kancelář Budyšín
Oblastní kancelář je vaším partnerem ve všech lužickosrbských záležitostech. Zodpovídá vaše
dotazy, poskytuje pomoc a usiluje o prosazování práv Lužických Srbů na regionální a
komunální úrovni.
Dr. Hilža Elina
Póstowe naměsto 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
tel: 03591/550 211
fax: 03591/42408
email: h.elina-domowina@sorben.com

Nadace lužickosrbského národa
Nadace byla založena 19. října 1991. Teprve v roce 1998 se stala právoplatnou veřejnoprávní
nadací. Její činnost financuje spolková, saská a braniborská vláda.
Zvláštním úkolem Nadace lužickosrbského národa je podpora, zachování, ochrana a rozvoj
lužickosrbského jazyka. K tomuto účelu bylo v roce 2001 založeno Jazykové středisko
WITAJ, které podporuje zejména projekty, sloužící k záchraně lužickosrbského jazyka, jako
například intenzívní jazykové kurzy pro vychovatelky, tvorba učebního materiálu,
financování lužickosrbských knih a další specifické projekty WITAJ. Nadace podporuje i
množství vědeckých počinů stejně jako projekty, které patří přímo do působnosti nadace, jako
je kupříkladu organizace "Ptačích svateb", podzimní koncerty, dny lužickosrbského dětského
divadla, schadźowanka (každoroční setkání lužickosrbských studentů, obdoba českého
majáles), výstavy, filmové projekty, propůjčování cen, folklórní festivaly atd.
Nadace nese také náklady na modernizování a sanování působišť lužickosrbských organizací.
Jsou to Lužickosrbský dům, Lužickosrbský lidový soubor, Lidové nakladatelství Domowina,
Lužickosrbský dům v Chotěbuzi, dům Domowiny ve Wojerecích a muzeum Měrćina Nowaka
v Njechorni.
Lužickosrbské umění, literatura a věda jsou nadací taktéž podporovány. Veškeré spolky,
kulturní skupiny, školy a obce, které pracují pro dobro lužickosrbského národa, mohou
předkládat odpovídající projekty.
Marija Šimanowa
Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
tel.: 03591 / 550 314
email: m.schieman-stiftung@sorben.com

Svaz lužickosrbských pěveckých spolků z.t.
Svaz lužickosrbských pěveckých spolků z. t. sjednocuje lužickosrbské folklórní a pěvecké
skupiny a sbory, sbormistry a další jednotlivce. Je otevřený všem příznivcům a
podporovatelům.
Podporuje kontakty lužickosrbských sborů a dalších kulturních skupin se sbory, pěveckými a
folklórními skupinami v zahraničí, zvláště v sousedních slovanských zemích, které cítí
sounáležitost k humanistickým hudebním hodnotám.
Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z.t.
Póstowe naměsto 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
fax: 03591/ 42408

Lužickosrbský evangelický spolek z.t.
Účelem spolku je podpora duchovního života lužickosrbských evangelíků. Spolu se Svazem
lužickosrbských farností vydává spolek časopis "Pomhaj Bóh".
předseda: Měrćin Wirth
Serbske ewangelske towarstwo z.t.
Priwatny puć 21
D-02625 Budyšin/Bautzen
telefon: 03591/ 605371
email: wirth@sorbischer-evangelischer-verein.de
internet: www.sorbischer-evangelischer-verein.de

Společnost Cyrila a Metoděje z.t.
Společnost, založená roku 1862, organizuje záležitosti Lužických Srbů katolického vyznání.
Vydává týdeník "Katolski Posoł" a pečuje o prostředkování znalosti náboženství, podporuje
kulturu a náboženské tradice, jako i práci s dětmi a mládeží ve farnostech, udržuje
ekumenické kontakty, zasazuje se o rovnoprávnost menšin a pomáhá lidem v nouzi, zvláště v
Bosně.
Cyrill-Methodius-Verein e.V.
Georg Spittank, Vorsitzender
Kamenzer Str. 10
01920 Siebitz
Telefon: (03 57 96) 9 63 47
Fax: (03 57 96) 8 89 55 46
E-Mail: elektro-spittank@gmx.de
Internet: www.tcm-kp.de

Podpůrný kruh lužickosrbské lidové kultury z.t.
Spolek, založený v roce 1991 v Budyšíně, vznikl z Domu lužickosrbské lidové kultury.
Úkolem spolku je v každém směru podporovat, zachovávat, pěstovat a rozšiřovat
lužickosrbské lidové umění.
Hlavními předměty činnosti jsou každoroční soutěže o nejkrásnější velikonoční vajíčko,
velikonoční trhy, malířská a keramická dílna, vyšívání a šití národních krojů a opracování
dřeva.
Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t.
Förderkreis für sorbische Volkskultur e.V.
Póstowe naměsto/Postplatz 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefon: 0 35 91 - 55 01 08
Telefax: 0 35 91 - 4 24 08
E-mail: foerderkreis@sorben.com

Matice Lužickosrbská z.t.
Nejstarší lužickosrbský spolek, založený roku, zakázaný roku 1937, obnovila po převratu v
roce 1991 svoji samostatnou činnost pro podporu vědy a povzbuzení národního vědomí
Lužických Srbů. V Matici působí sekce pro dějiny, literaturu/umění, jazyk,
národopis/muzejnictví, hudbu a dolnolužickosrbský odbor. Udržuje také styky s obdobnými
spolky ze slovanských zemí.
Maćica Serbska z.t.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D- 02625 Budyšin/Bautzen
E-Mail: Jan.Malink@gmx.de

MDR 1 Lužickosrbský rozhlas
Ze svého Budyšínského studia v Lužickosrbském domě vysílá MDR ve všední den 3 hodiny
ranní program w hornolužické srbštině, v neděli od 11.00 do 12.30 hod.
MDR 1 Lužickosrbský rozhlas
Póstowe naměsto 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
telefon: 03591/ 37400
fax: 03591/ 37403843
email: Studio-Bautzen@mdr.de abo Serbski-program@mdr.de
internet: www.mdr.de/serbski-program

Lužickosrbský Sokol z.t.
Lužickosrbský Sokol je zastřešujícím svazem lužickosrbských sportovních sdružení, jednot a
jednotlivců, který působil v letech 1920 - 1933 a po převratu byl v roce 1993 znovu oživen.
Sokol organizuje, koordinuje a realizuje v Lužici sportovní akce a pěstuje styky se sportovci
mezinárodního sokolského hnutí.
Sydło Serbskeho Sokoła z.t. je w Serbskim domje
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
telefon (0 35 91) 55 02 23
telefax (0 35 91) 4 24 08
E-Mail:knobloch-domowina@sorben.com

Filmové studio Sorabia
Filmové studio Sorabia produkuje filmy s lužickosrbskou tématikou, vysílá měsíčník
"Łužyca" braniborské televize a lužickosrbsky dabuje dětské a naučné filmy. Studio v
minulosti natočilo i dvě filmové pohádky pro lužickosrbské děti a pracuje na dalších.

Dr. Toni Bruk
Póstowe naměsto 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
telefon: 03591/ 44579
fax: 03591/ 44591
email: sorabia-film-studio@t-online.de

Pawk - spolek lužickosrbské mládeže z.t.
Spolek lužickosrbské mládeže Pawk z. t. byl založen v roce 1995. Zasazuje se hlavně o
uchování, rozvoj a rozšíření lužickosrbského jazyka a kultury mezi mládeží. Spolek je členem
Domowiny a MEES (Mládež evropských etnických skupin).
Póstowe naměsto 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
telefon: 03591/ 550 105
fax: 03591/42408
email: mail@pawk.de
internet: www.pawk.de

Svaz lužickosrbské kulturní turistiky z.t.
Sídlo svazu je ve Wojerecích. Jeho účelem je přiblížit návštěvníkům Lužice dějiny, kulturu,
tradice a ráz lužickosrbského národa. Proto byla sestavena sbírka materiálů "Lužickosrbská
kulturní dráha".
Marko Kowar
Póstowe naměsto 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
tel: 03591/550 201
fax: 03591/42408
email: skt-domowina@t-online.de

Svaz lužickosrbských umělců z.t.
Svaz lužickosrbských umělců, jenž má skoro 90 členů, vidí svůj hlavní účel v zaštiťování a
rozvoji zvláště nového lužickosrbského písemnictví a umění všech žánrů. Na to jsou
zaměřené mnohé iniciativy a projekty. Svaz udržuje mnohostranné styky, především do
slovanského zahraničí.
Zwjazk serbskich wuměłcow z.t.
Mühltorgasse 2
D-02625 Bautzen
tel: 03591/599 661
fax: 03591/318 9802
email: zsw-skb@gmx.de

Lužickosrbský školský spolek z.t.
Lužickosrbský školský spolek, založený roku 1991 v Chrósćicích, sdružuje učitele,
vychovatele, angažované rodiče a učitele v důchodu.
Spolek si klade za úkol zachovávat a dále rozvíjet lužickosrbský jazyk a kulturu, zastupovat
zájmy Lužických Srbů na poli předškolního, školního a univerzitního vzdělání a přispívat
odbornými zkušenostmi do diskuze o zákonech a jejich uplatňování. Spolek se jmenuje
zejména úkolům dvojjazyčného vzdělání v rámci projektu Witaj v mateřských školkách a
školách. Je zřizovatelem šesti mateřinek s 270 dětmi, které se vzdělávají podle metody plné
imerze.
Serbske šulske towarstwo z.t.
Póstowe naměsto 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
tel: 03591/550 216
fax: 03591/550 220
email:info@sorbischer-schulverein.de
internet: www.sorbischer-schulverein.de

