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Sdružení  Ackermann -Gemeinde a Spirály  

 
 

Vážení a milí členové a příznivci!   

Přejeme krásné a požehnané svátky vánoční, prožité v lásce a pokoji s naším narozeným Spasitelem. 
 

předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde: Daniel Herman, Petr Křížek, P. Adolf Pintíř, Alan Leier,  
sr. Francesca Šimuniová, Ralf Kohout, P. Martin Leitgöb, Hans Korbel, 

a tým SAG: Eva Engelhardt, Anežka Holubová, Eliška Pekárková, Amálie Kostřížová a Kristýna Dohnalová. 
 

Praha, prosinec 2017 
 

Okénko duchovního rádce SAG  
 

Vážení členové a přátelé Sdružení Ackermann-Gemeinde!  

Dne 21. listopadu letošního roku oslavil Emauzský klášter v Praze, kde sídlí i kancelář Sdružení Ackermann-
Gemeinde,  670leté výročí od svého založení. Oslavy proběhly v podobě slavnostní bohoslužby. 
Kázání přednášel při této příležitosti převor-administrátor kláštera P. Augustin Gazda. Vyprávěl příběh, který se 
mě hodně dotkl. Během svých studií se jednou, spolu s dalšími kolegy, zeptali slavného církevního historika 
Johna Leclercqa, jaké bylo nejlepší období v průběhu staletí světových dějin. Jeho odpověď zněla: „Nejlepší čas 
je vždy ten, ve kterém žijeme. Do něho nás Bůh zasadil. V tomto čase jsme vyzváni, abychom zde přispěli a také 
ho spoluutvářeli.“ 
Bohužel se často stává, že básníme o časech minulých nebo toužebně očekáváme budoucnost. Mnoho z nás 
zapomíná na svůj úkol tady a teď. Ale minulost je pouze naše dědictví (nebo naše břemeno) a budoucnost leží v  
rukou Božích. Jediné, co můžeme utvářet nebo na čem se spolupodílet, je jen a pouze přítomnost. To je myslím 
důvod, proč se angažujeme ve Sdružení Ackermann-Gemeinde. Současnost nás potřebuje. Čechy a jejich církev 
nás potřebují. Česko-německé vztahy nás potřebují. Evropa nás potřebuje víc než kdy jindy. Vánoce, které se již 
blíží, se často považují za svátek pohodlí a odpočinku. Měl by to být spíše svátek, který by nás vyzval: „Jak 
uskutečňuji, jak uskutečňujeme v našem konkrétním prostředí poselství Boží? Jak můžeme přispět k 
uskutečňování tohoto poselství?“ Marie a Josef byli povoláni k spolupůsobení před více než dvěma tisíci lety. 
Dnes jsme k tomu povoláni my. Jedna z nejslavnějších kantát od Johanna Sebastiana Bacha nese titul "Čas Boží 
je čas nejlepší". Přeji všem, že v tomto smyslu prožíváme Vánoce jako nejlepší čas a zároveň čas cenných 
podnětů pro naše modlitby, myšlenky a činy. 
 

P. Martin Leitgöb 
Duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde 

 
 

 
Poděkování za podporu  
 

Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto roce již uhradili 
členský příspěvek. Velký dík ovšem náleží i těmto našim členům a dalším podporovatelům, kdo se opět 
rozhodli poskytnout spolku SAG v období října až prosince 2017 peněžitý dar či jinou podporu:  
Aleš Opatrný, Karel Beer a manželé Kuncovi. 
 
Velmi si Vaší podpory vážíme! 



 
 

Členská schůze Sdružení Ackermann-Gemeinde 
 

Mgr. Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde, svolává v souladu  
se stanovami spolku řádnou členskou schůzi, která se uskuteční v neděli,  
11. února 2018 od 8.30 hod. v sále pražského hotelu EXE Iris, Vladivostocká 2, Praha. 
 

Z programu: 

 schválení programu členské schůze 

 výroční zpráva spolku za rok 2017 

 zpráva revizní komise za rok 2017 

 diskuse 
 

Na členskou schůzi jste srdečně zváni. 

 Zleva: E. Engelhardt, P. A. Pintíř, Sr. Fr. Šimuniová, D. Herman, H. Korbel, A. 
Leier, E. Pekárková, P. A. Otte, A. Holubová, P. Křížek/ Foto Petr Kukal 

               K. Dohnalová 

Změny v kanceláři SAG  
 

Od října je součástí našeho týmu Kristýna Dohnalová, která si pro svoji povinnou studijní 
stáž vybrala právě SAG. Sama se čtenářům našeho „IL“ představuje: 
 
„Jmenuji se Kristýna Dohnalová a jsem studentkou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze. Studuji obor česko-německá studia. O Sdružení Ackermann-Gemeinde jsem se 
dozvěděla od Kateřiny Šumníkové, dřívější praktikantky a zároveň mojí spolužačky. 
Vyprávění Kateřiny o jejích praktikantských úlohách zde ve Sdružení Ackermann-Gemeinde 
mě nadchlo tolik, že jsem se rozhodla vykonat svou praxi právě zde. Těším se nejen na 

úkoly, které mě v SAG čekají, ale i na to, jaké zkušenosti mi praktikantská práce přinese.“ 
 
 
 

Z akcí SAG  

Zasedání předsednictva 

V úterý 28. listopadu 2017 se uskutečnilo zasedání 
předsednictva Sdružení Ackermann-Gemeinde s 
účastí předsedy SAG panem Danielem Hermanem. 
Mezi hlavní projednávané body programu patřila 
především výroční konference SAG 2018, která 
ponese název „Politický (ne)klid v Evropě. Český a 
německý pohled“, a plán činnosti pro rok 2018.  

 

 

     Foto: Petr Kuka 

Podpora „50-Euro-Hilfe“ 

Jako každý rok, tak i letos na podzim se uskutečnila akce Sozialwerku Ackermann-Gemeinde, tzv. „50-Euro-
Hilfe“. Sozialwerk AG tentokrát podpořil přes 700 lidí hlásících se k německé menšině v Čechách. Tuto akci 
zajišťuje Sdružení Ackermann-Gemeinde. 

Plánované akce SAG  

9. 2. – 11. 2. 2018: Výroční konference a členská schůze SAG 

Ve dnech 9. – 11. února 2018 se uskuteční již tradiční výroční konference a členská schůze Sdružení Ackermann-
Gemeinde, tentokrát na téma „Politický (ne)klid v Evropě. Český a německý pohled“. Zvolené téma je velmi 
aktuální v českém i německém prostředí a má velký význam pro naši společnost. 
Hlavním referentem konference SAG letos bude prof. Norbert Lammert. Prof. Lammert byl dlouholetým 
předsedou Německého spolkového sněmu a letos byl zvolen předsedou Konrad Adenauer Stiftung. Mezi dalšími 
referenty patří např. prof. Tomáš Halík, předseda SAG pan Daniel Herman  a mnoho dalších.   
K informačnímu lisu zároveň přikládáme pozvánku s přihláškou na výroční konferenci SAG. 



 
 

                                                                        Workshop v rámci setkání 

Okénko Spirály a Junge Aktion  

Podzimní setkání Spirály v Plzni  

 
Podzimní setkání sdružení Spirála proběhlo letos 

v západočeské Plzni. Tématem, o němž účastníci 

během tří dnů živě diskutovali a dozvídali se nové a 

nové poznatky, bylo Křesťanství a sekulární 

společnost, tedy vliv víry/náboženství na světskou 

společnost. 

Hned úvodní referát účastníkům osvětlil, co si má 

člověk vlastně pod pojmem sekulární společnost 

představit.  V referátu byl rovněž zmíněn vývoj 

světské společnosti v závislosti na 

křesťanství (církvi) v průběhu historie a 

v neposlední řadě, jak se tyto dvě sféry navzájem 

ovlivňují a jakou roli hrají v současném rušném světě.   

Další den následoval divadelní workshop. Na příkladech tří divadelních her (ze současnosti i minulosti) poznávali 

účastníci vlivy křesťanství/církve na kulturní či divadelní tvorbu. Někteří z posluchačů se zapojili natolik aktivně, 

že dokonce předvedli své amatérské, avšak celkem výborné herecké schopnosti, kdy část jedné z her předvedli 

ostatním. 

Závěrečný referát poslední den shrnul veškeré poznatky tématu podzimního setkání. Společnost a církev 

v současnosti, světský a církevní život, známé i neznámé vlivy křesťanství v každodenním životě běžného člověka 

(např. sakrální architektura, církevní spolky mládeže atd.) a spoustu dalšího. 

Vedle přednášek měli účastníci také možnost poznat blíže město Plzeň. Za krásného slunečného počasí vyrazili 

na krátkou, avšak velmi zábavnou komentovanou prohlídku města. Poznali tak známá i neznámá zákoutí Plzně a 

zjistili například, proč je plzeňské pivo tak výborné ve světě, na kterých řekách Plzeň vlastně leží nebo jak to bylo 

ve skutečnosti s osvobozením města na konci války. 

Poslední večer vyrazili také někteří z účastníků na tzv. Plzeňskou noc, kdy si v různých městských hudebních 

klubech mohli poslechnout muziku několika kapel z celé republiky. 

Celé setkání se povedlo, všichni účastníci byli nadšení a domů si mohli odvézt nové poznatky. 

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali nadaci Hans-Seidel-Stiftung a Koordinačnímu centru česko-

německých výměn Tandem, díky nimž se toto setkání mohlo uskutečnit. 

 Daniel Kolář (účastník setkání) 

Volby nového předsednictva Spirály 

V rámci podzimního setkání Spirály se uskutečnily také volby předsednictva pro období 2017-2019. Novými 

členy předsednictva pro toto období jsou: Maruška Sedlinská – mluvčí, Kristýna Kopřivová – zástupkyně 

mluvčí, Terka Lekscha Sedlinská, Klára Šárovcová.  

 

Zasedání předsednictva Junge Aktion v Norimberku 10. – 12. 11. 2017 

Norimberk, město vskutku historického významu, nabízí prostřednictvím svých pohádkových uliček nejen návrat 

do minulosti plné odvážných rytířů a krásných žen, ale také zázračnou pracovní atmosféru, která s výhledem na 

pohádkový zámek nikdy nemůže opadnout. Bez ohledu na počasí nebo roční období nedovoluje atmosféra 

města nikterak povolit v pracovním nasazení. Naopak pobízí k tomu, aby byly úkoly dovedeny ke zdárnému cíli.  

Není proto divu, že si předsednictvo Junge Aktion vybralo právě toto město pro své půlroční zasedání. Setkání 

proběhlo o víkendu 10. – 12. listopadu 2017 v Jugendherberge. Hlavními tématy bylo zhodnocení uplynulého 

roku nebo plány na roky nadcházející, zejména plány pro rok 2018. 

V útulné pracovně mládežnické ubytovny - se stoly plnými rozličných lahůdek pro zachování pracovní morálky - 

bylo setkání zahájeno v sobotu okolo deváté hodiny. Schůze se zúčastnilo šest členů Předsednictva Junge Aktion 



 
 

                  Helena Faberová 

a také dva zástupci partnerského sdružení Spirála. Celé dopoledne a část odpoledne bylo ve znamení hodnocení 

roku 2017, diskutovalo se i o budoucí spolupráci se Spirálou. 

Po obědě a krátké procházce centrem města se odpoledne všichni přítomní opět pustili do práce. Byly 

projednávány naplánované události (co se jejich financování, kooridnací a uskutečnění týče). Na konci zasedání 

se rozvinula dlouhá debata o novém letáčku organizace, která trvala až do pozdního večera. 

Dlouhý den se pomalu blížil ke konci - slunce už dávno zapadlo - a na další den zbylo ještě několik témat, o nichž 

se mělo diskutovat. Všichni účastníci se proto pro tento den dohodli na ukončení zasedání a vyrazili do centra 

města. Večerní Norimberk na ně zapůsobil svoji uklidňující atmosférou natolik, že si dokázali odpočinout od 

všech starostí a druhý den - po královské snídani – se opět mohli soustředit na práci. 

Otázky, které ještě musely být probrány, byly v neděli vyřešeny během několika hodin, takže bylo načase 

pomalu vyklidit pokoje mládežnické ubytovny a vyrazit domů. Před odchodem ještě všichni přítomní navštívili 

bohoslužbu ve Frauenkirche a poté následoval oběd.  

 Text: Amálie Kostřížová 

 Překlad: Kristýna Dohnalová 

 

Blahopřejeme 

 

Narozeniny  
 
Členové Sdružení Ackermann-Gemeinde slaví svá životní jubilea! 
 

   Leandra Irnstetter, 70 let  
Jindřich Štoček, 70 let 
Irene Kuncová, 70 let 
František Fráňa, 80 let 
Anna Walliková, 80 let 
Henriette Šilhánková, 90 let 

 
Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho Božího požehnání do dalších let! 
 

 
Ocenění 
 
Na návrh rektora Jihočeské univerzity doc. Tomáše Machuly byla dne 23. října 2017 
čestná předsedkyně Sdružení Ackermann-Gemeinde, paní Helena Faberová, oceněna 
primátorem města České Budějovice medailí „za zásluhy“. Tato medaile byla paní 
Faberové udělena za občanskou odvahu (česko-německé vztahy, vznik SAG, 
křesťanské aktivity za komunismu) a práci pro druhé, zvláště pro nejpotřebnější a 
nejzranitelnější (vznik Diecézní Charity a projekt MAGDALA). Naší milé čestné 
předsedkyni srdečně blahopřejeme! 
 
 

 
Cena Paměti národa 
 
Člen Sdružení Ackermann-Gemeinde pan P. František Lízna obdržel v pátek 17. listopadu 2017 Cenu Paměti 
národa. Toto ocenění získaly, spolu s panem Líznou, další tři osobnosti, které svými životy prokázaly, "že čest, 
svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná slova". Panu Líznovi srdečně blahopřejeme! 
 
 
 



 
 

 

Vzpomínáme 

 
Dne 21. října 2017 nás opustil bývalý spolkový předseda Ackermann-Gemeinde pan 
Walter Rzepka. Čestná předsedkyně Sdružení Ackermann-Gemeinde paní Helena 
Faberová pronesla na jeho pohřbu řeč, jejíž část s Vámi nyní chceme sdílet:  
 

„Když jsem si přečetla smuteční oznámení o tom, že byl z tohoto světa odvolán 
dobrý člověk, kterého si nejen já hluboce vážím a kterého jsem od prvního 
setkání vnímala jako přítele, byla jsem velmi smutná. Je však pro mne ctí, že se 
mohu dnes jménem českého Sdružení Ackermann-Gemeinde rozloučit s Dr. 
Waltrem Rzepkou, a z hloubi srdce poděkovat za jeho moudrost, lidskost, 
nejen hluboké myšlenky,  ale i  ochotu vždy konkrétně pomáhat tam, kde je to 

zapotřebí… 
Ve vzpomínkách jsem se vrátila k adventnímu dni 17. prosince r. 1998, kdy se v Emauzském klášteře 
v Praze setkala  skupina českých a německých přátel   se záměrem založit přípravný výbor ke vzniku 
budoucího českého Sdružení Ackermann-Gemeinde. Kdo tam tehdy také  byl a svými právnickými 
znalostmi pomáhal upřesnit vznikající stanovy SAG a aktivně přispíval k diskusi nad cíli a způsobem 
práce  budoucí české organizace – samozřejmě Dr.  Rzepka,  který byl v roce 1998 zvolen do funkce 
spolkového předsedy AG.  
Následovala pak mnohá léta různých setkání v Čechách i v Německu, na kterých se vždy uplatňovaly 
myšlenky i slova milého Waltra. Česko-německé vztahy  byly opravdu jeho srdeční záležitostí. Smíření, 
odpuštění, vzájemné pochopení- to nebyla jen teorie, ale to byl křesťanský životní styl tohoto velkého 
člověka...“ 
 
 Helena Faberová, 

z rozloučení s dr. Waltrem 
Rzepkou 

 Vaterstetten, 27.10.2017A 
 Foto: AG München 
 

Zajímavosti, kultura, literatura, film  

Různé 
670 let od založení kláštera benediktinského opatství v Praze – Emauzích 
 
Dne 21. listopadu 2017 se v klášterním kostele Panny Marie uskutečnila pontifikální mše svatá na oslavu 670. 
výročí založení emauzského kláštera. SAG bylo zastupováno jednatelkou Evou Engelhardt, duchovním rádcem P. 
Martinem Leitgöbem a členkou předsednictva Sr. Francescou Šimuniovou. S laskavým svolením emauzského 
kláštera bychom se s Vámi chtěli podělit o krátký článek o nedávné historii kláštera. 

A co nedávná a současná doba? 

V roce 1925 byl v Emauzích zvolen opatem dosavadní konventuální převor Arnošt Vykoukal. Pocházel z Žernovce 
ve středních Čechách, filozofické studium absolvoval na pražské univerzitě, teologii v Beuronu, pak v Lovani a 
Anglii, na kněze byl vysvěcen 22. září 1906. V roce 1925 byl zvolen opatem a vedl klášter až do jeho zrušení. 
V červenci 1941 obsadilo klášter gestapo a komunita musela klášter opustit. Klášter byl zrušen, opat Arnošt 
zatčen a odvlečen do Dachau, kde po měsíci v 63 letech zemřel na úplavici.  
Za opata Arnošta se vydával časopis pro liturgii a mnišství „PAX“ – celkem bylo vydáno 16 ročníků. Emauzský 
benediktin P. Metod Klement založil sdružení ministrantů „Legio Angelica“. Za války, 14. února 1945, byl klášter 
a kostel zničen náletem spojeneckých letadel na Prahu. Až na klenby v přízemí budovy kláštera vyhořely.  
Po válce se komunita opět vrátila, v roce 1946 si zvolila za opata Maura Verzicha a pravidelný řeholní život mohl 
začít.  V roce 1950 jsou v Československu všechny kláštery komunisty zrušeny a po pádu komunismu v roce 1990 
se znovu snaží, aby se z otřesných poměrů zotavily a znovu obnovily. V současné době je převorem 
administrátorem emauzského opatství P. Augustin Gazda OSB, převor opatství rajhradského.  

 Redakčně kráceno 



 
 

 
Biskupské svěcení v Olomouci 

Před dvěma tisíci věřících, kteří zaplnili olomouckou katedrálu sv. Václava i část náměstí před ní, udělil v sobotu 
14. října 2017 arcibiskup Jan Graubner biskupské svěcení Antonínu Baslerovi a Josefu Nuzíkovi. Pomocnými 
biskupy olomoucké arcidiecéze je jmenoval papež František v červenci tohoto roku. 

 

 Zdroj: Katolický týdeník (XXVIII.)
  

Kulturní tipy 
 
Výstava 

 
 
 

ARCIVÉVODA FERDINAND II. HABSBURSKÝ 
 
Zveme vás do Valdštejnské jízdárny na nově otevřenou výstavu Arcivévoda 
Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a 
Innsbruckem. 
 
Více než 300 exponátů představuje život renesančního kavalíra, sběratele 
umění a kuriozit i osobnosti, díky níž stojí v Praze slavný letohrádek Hvězda. 
Většina děl je možné vidět v Česku vůbec poprvé. 
 
Letos uplynulo 470 let od chvíle, kdy syn českého a uherského krále 
Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529–1595) přijel do 
Čech, aby zde zastupoval zájmy habsburské dynastie. Před 450 lety se pak arcivévoda ujal vlády nad Tyrolskem. 
Dvojité výročí se stalo podnětem pro vznik mezinárodní výstavy, která byla před Prahou představena na zámku 
Ambras. Ten je dnes díky Ferdinandovi nejstarším dochovaným muzeem na světě. 
 
Pro děti je na výstavě připraven speciální prohlídkový okruh, který přibližuje mladšímu publiku vybrané 
předměty panovníkovy sbírky. Po celou dobu trvání výstavy bude probíhat bohatý doprovodný program, a to 
nejen v dobovém ateliéru na balkoně Valdštejnské jízdárny. 
 
Denně mimo pondělí 10.00–18.00 

Více na: http://www.ngprague.cz/  
 
 Foto a text: ngprag.cz 
 

Literatura 

 
Láska je základ bytí 
Anselm Grün  
 
Láska je podstata Boží, jak zvěstují hlavní světová náboženství, nejzřetelněji pak křesťanství, 
kde je láska zosobněna ve Vykupiteli Ježíši Kristu. A jako podstata Boží je láska také základem 
lidského bytí. Autor nám zprostředkuje různé křesťanské pohledy na lásku a poukazuje 
například na řadu pozoruhodně shodných rysů mezi myšlením křesťanským a řeckým. Jeho 
nadějeplná studie zdůrazňuje absolutní Ježíšovu lásku dovršenou na kříži a zároveň je výzvou 
k lásce (ba i k nepřátelům!) jako k síle, která dokáže proměnit člověka a dát mu správný 

orientační bod v dnešním složitém světě. Grünova knížka je oslavou lásky a nanejvýš vhodným základem k 
rozjímání o této největší z božských ctností. 
 
 Foto a text: barrister.cz 
 

http://www.ngprague.cz/


 
 

 
 
Stopařem na této Zemi: O Boží velkorysosti mezi námi 
Ladislav Heryán 
 
Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. 
Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech 
společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a spojují se s výkladem 
biblických pasáží. Spojujícím leitmotivem je téma Boží velkorysosti, jejíž uvědomění 
vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou vlastní aktivitou pro 
druhé. Ladislav Heryán je salesián, biblista, autor úspěšné knihy Exotem na této zemi. 
 

 
Foto a text: Databazeknih.cz 
 

 
Jak si Pán Bůh postavil Betlém 
Enrique Monasterio 
 
Poetické dílko E. Monasteria vychází česky poprvé, zatímco ve Španělsku se dočkalo od 
roku 1995 již patnácti vydání. Žánrem připomíná Exupéryho Malého prince: tváří se 
jako kniha pro děti, ale osloví spíše dospělé čtenáře, vnímavé pro duchovní hodnoty v 
hávu krásné literatury. 
 

 
 Foto a text: Neoluxor.cz 
 
 
 
Padá mi to z nebe 
Sr. Angelika Pintířová 
 
Jak může přežít řeholnice v pasťáku? Jak se ošetřuje prezident? Jak hovořit o víře v 
dnešní době? Jaké to bylo, vstoupit za komunistů do tajné řehole? Může řeholní sestra 
sledovat MS v hokeji, pít pivo a být aktivní na Facebooku? Nebo dokonce mít v rozhlase 
svůj pořad a kamarády mezi předními sportovci?  
Tyto a mnohé další otázky zodpovídá v knižním rozhovoru boromejka Angelika 
Pintířová. Dotýká se nejen palčivých témat dnešní doby, jako je rozpad rodinných 
vztahů, dědictví komunismu v nás či výchova delikventní mládeže, ale dává nahlédnout 
i do svého životního příběhu. Patří do něj šťastné dětství na vesnici, ochotnické divadlo, 
utajený život řeholnice za komunismu, studium na DAMU, cestování po Sibiři či jízda na koloběžce. Je to příběh 
řeholnice, které celý život padají z nebe nejrůznější výzvy. A ona je zvedá! 
 
 
 
 
 Foto a text: obchod.portal.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Poděkování za podporu v roce 2017      
 

Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří 
v tomto roce uhradili členský příspěvek. 
 
Děkujeme za finanční podporu a spolupráci německé Ackermann-Gemeinde e.V. a Sozialwerku der 
Ackermann-Gemeinde München, České biskupské konferenci a Mons. Antonu Ottemu. Dále patří velký dík 
Česko-německému fondu budoucnosti, nadaci Hanns-Seidel-Stiftung, Evropské unii, Renovabis e.V. Freising, 
nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, a cestovní kanceláři CK Křížek. Stejně tak vyjadřujeme dík všem 
drobným podporovatelům za přispění a podporu, bez nichž by se naše aktivity nemohly uskutečňovat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech 
z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů či reakce na aktuální dění. 
Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích vydáních Informačního Listu. Děkujeme. 

Informační list vychází v Praze 4x ročně. Evidováno u MK ČR E 20858. Toto číslo 4/2017 vychází v prosinci 2017. 
Uzávěrka příštího čísla 1/2018 je 10. březen 2018. 
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Staň se členem Sdružení Ackermann-Gemeinde a pomáhej tak aktivně utvářet 
podobu a činnost spolku! 

 
Členové spolku SAG mají všichni jeden cíl – být společenstvím. Naše akce pořádáme pro celou rodinu. 
Žijeme ze zkušeností a životních příběhů našich aktivních členů. Chceme podporovat společnou debatu mezi 
generacemi a odstraňovat předsudky. V multikulturní Evropě nabízíme naše zkušenosti, které jsme nasbírali 
během 70 let existence Ackermann-Gemeinde, a proto můžeme spolupracovat na mezikulturním 
porozumění všech národů. Jsme důležitým partnerem jak institucí, tak zároveň mnoha jednotlivců. 
Čerpejte výhody z naší široké sítě kontaktů v oblasti česko-německých vztahů! 
  
Kdo se může stát členem SAG? 
Členem Sdružení Ackermann-Gemeinde se může stát každý jednotlivec, který se ztotožňuje s našimi cíli, 
stejně jako i jiná občanská sdružení, instituce a organizace s právní subjektivitou. 
Pro členy od 14-26 let věku je uvnitř SAG organizována skupina mladých SPIRÁLA. 
  
Jaké výhody mají členové SAG? 
 

 Podstatně snížený účastnický poplatek při našich akcích a konferencích 

 Přednostní příjem informací/pozvánek, infoservis 

 Spolupráce (dobrovolná) na našich akcích a poznávacích cestách 

 Zasílání našich Informačních listů a časopisu Ackermann 4x do roka zdarma 

 Bezplatné využívání knihovny SAG v naší pražské kanceláři 

 Pravidelné pozvánky na různé kulturní akce 

 Možnost ovlivňovat vedení spolku prostřednictvím voleb do předsednictva 
  
V případě Vašeho zájmu o členství nám zašlete na naši adresu vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou 
lze najít na našich webových stránkách v záložce Činnost - Dokumenty. 

mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
http://www.ackermann-gemeinde.cz/
http://www.facebook.com/Sdružení-Ackermann-Gemeinde-123290057728691/

