Pozvánka
na veřejné slyšení

„Současný život Lužických Srbů – vzdělávací
systém a jedinečnost jazyka a problematika povrchové
těžby uhlí v Lužici“,
které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
a Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
za odborné spolupráce Společnosti přátel Lužice

dne 27. února 2018 od 10:00 hodin
ve Frýdlantském salónku Valdštejnského paláce „A“
10:00 – 10:15 hod.

Zahájení

senátor Zdeněk Papoušek, předseda výboru
senátor Tomáš Grulich, předseda Stálé komise
Dawid Statnik, předseda Domowiny
Lukáš Novosad, Společnost přátel Lužice

I. ČÁST
10:15 – 10:35 hod.

Aktuální politika zastřešujícího lužickosrbského orgánu Domowina
Dawid Statnik, předseda Domowiny
10:35 – 10:55 hod.

Stav lužickosrbského základního školství se zaměřením na projekt Witaj a 2plus
Beata Brězanowa, vedoucí centra Witaj
10:55 – 11:15 hod.

Stav lužickosrbského mateřského školství se zaměřením na projekt Witaj a 2plus
Jadwiga Kaulfürstowa, centrum Witaj
11:15 – 11:30 hod.

Česko-saská spolupráce v oblasti vzdělávání
Daniel Kubát, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
11:30 – 11:45 hod.

Proměna lužickosrbského školství v uplynulých deseti letech a jazyková
kompetentnost mluvčích pohledem bývalého českého učitele v Lužici
Pavel Šlechta, bývalý učitel v Lužici

11:45 – 12:00 hod.

Rozdíly v systému českého, lužickosrbského potažmo saského školství:
praktické zkušenosti nově příchozího učitele
Šárka Blažková, současná učitelka v Lužici
12:00 – 12:30 hod.

Diskuse

12:30 – 13:30 hod.

Přestávka

II. ČÁST
13:30 – 13:50 hod.

Hudební uvedení
lužickosrbské písně v podání folklorního souboru Lidová muzika z Chrástu
13:50 – 14:10 hod.

Lužickosrbsko-české styky
Clemens Škoda, referent pro zahraničí a kulturu Domowiny
14:10 – 14:30 hod.

Hospodářský vývoj v Lužici a Lužičtí Srbové
Marko Kowar, jednatel Domowiny
14:30 – 14:50 hod.

Region okolo Slepa a povrchová těžba hnědého uhlí
Manfred Hermaš, vedoucí slepské župy Jakub Lorenc-Zalěski
14:50 – 15:05 hod.

České nevládní organizace zabývající se těžební problematikou
Jan Rovenský, Greenpeace, zástupce české nevládní organizace
15:05 – 15:35 hod.

Diskuse

15:35 – 15:45 hod.

Vyhodnocení a závěr
Jaromír Jermář, místopředseda výboru
Průběh veřejného slyšení moderuje: senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru.

Zdeněk Papoušek v. r.
předseda výboru
Svou účast, prosím, potvrďte do 23. února 2018
na tel. č. 257 072 511 nebo e-mailové adrese borodacovah@senat.cz.
Prezence účastníků od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“. Průkaz totožnosti nutný.
Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí se zveřejněním
svých vystoupení na webových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením. Akce bude přenášena
živě na webových stránkách Senátu a audiovizuální záznam z této akce může být za účelem informování
veřejnosti časově neomezeně zveřejněn na internetu.

