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Vážení a milí členové a příznivci!   

Požehnané a pokojné prožití svátků vánočních a do nového roku mnoho možností 
smiřování Vám přeje  

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

a tým SAG: Eva Engelhardt, Natascha Dulíčková, Lenka Javůrková, Franziska Bilau a Kateřina Šumníková. 
 

Praha, prosinec 2016. 
 

Okénko duchovního rádce SAG  
 

Vážení členové a přátelé Sdružení Ackermann-Gemeinde!  

„Poslal mě hlásat evangelium chudým“, tak zní motto kongregace 
redemptoristů, k níž patřím. Po celý listopad jsem měl možnost být jedním ze 
101 delegátů na generální kapitule naší kongregace, která se konala v Thajsku. 
Zabývali jsme se tam mimo jiné otázkou: Kdo jsou vlastně ti „chudí“, jimž 
hlásáme evangelium?  

Kardinál Luis Antonio Tagle z Manily, jenž na generální kapitule vedl dva dny 
rozjímání, nám dal důležitou radu: „Chudí – to jsou zranění lidé na tomto 
světě!“ Tato věta se mě hluboce dotkla. Přiměla mě k tomu, abych se zamyslel 
nad svými vlastními zraněními. Život nikoho z nás není jen krásný a 
bezproblémový, a v tomto smyslu trpí každý člověk svou vlastní, osobní 
chudobou. Ale myslím samozřejmě také na velké rány, jimiž trpí naše 
společnost a naše doba: válka, teror, nezaměstnanost, vykořisťování, 
nespravedlnost, netolerance, nenávist vůči cizincům a podobně. Myslím na ty spousty lidí, kteří jsou zranění, 
protože se jim nedostává lásky a uznání nebo protože jsou vyloučeni společností. Ale napadají mě i rány 
způsobené historií národů, zemí, konfesí a náboženství, jež je plná konfliktů. Právě v této souvislosti máme jako 
Sdružení Ackermann-Gemeinde stejně jako dříve důležitý úkol – úkol sloužit smíření a uzdravení. O Vánocích je 
všem chudým a zraněným lidem tohoto světa zvěstováno: Bůh nás miluje, jsme v Ježíši Kristu jeho milované 
děti. Nechme toto poselství proniknout do vlastního života a buďme angažovanými svědky tohoto poselství na 
našem zraněném světě! 
 

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 června až srpna 2016 peněžitý dar či jinou podporu:  
Michal Karltreu a Irena Kuncová.  
 
Velmi si Vaší podpory vážíme! 



 

 

 

Změny v kanceláři SAG  
 

Od října je součástí našeho týmu Kateřina Šumníková, která si pro svoji povinnou studijní stáž vybrala právě 
SAG. Sama se čtenářům našeho „IL“ představuje: 
 
Jmenuji se Kateřina Šumníková a studuji na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze obor česko-
německá studia. O Sdružení Ackermann-Gemeinde se zajímám již dlouho a proto jsem velmi ráda, že jsem 
dostala příležitost vykovávat praxi právě zde. Těším se na vše, co mě ve SAG čeká a doufám, že budu dobře 
vykonávat svoji praktikantskou práci a naučím se mnoho nového. 
 
Katku vítáme a doufáme, že jí práce v SAG přinese hodně zajímavých zážitků a zkušeností! 
 
 

Evropská dobrovolná služba v SAG  
 

12. a 13. listopadu 2016 se konalo Podzimní setkání Ackermann-Gemeinde Severozápad ve Franz Hitze-Hausu 
v Münsteru. Sdružení Ackermann-Gemeinde na něm zastupovala dobrovolnice EVS Franziska Bilau. 

V sobotu tři studentky biskupského gymnázia Marienschule v Münsteru uvedly velmi působivou a jímavou 
divadelní hru s názvem Verloren (Ztracené). V představení ztvárnily prožitky tří dívek z různých období 
a prostředí, které jejich situace donutila stát se uprchlíky. 

V neděli jsme spolu s Lenou Schäfferling (dobrovolnice EVS v Antikomplexu) společně poreferovaly o projektu 
Smíření, v návaznosti se konala společná diskuse. Mezi účastníky setkání v Münsteru byly i dvě pamětnice, které 
se předtím v Praze zúčastnily projektu Smíření. Obě pak promluvily o svých osobních dojmech z akce a hodnotily 
projekt a celou myšlenky velmi pozitivně. 

Franziska Bilau (překlad Lenka Javůrková) 
 
 
 

Z akcí SAG  

Projekt Smíření 

Díky Smíření 2016 se vysídlení vrátili do svého rodiště  

O víkendu 5. a 6. listopadu 2016 proběhl v kostele sv. Antonína na Praze 7 
Koncert smíření, na který přijelo téměř devět desítek pamětníků 
poválečného vysídlení a jejich rodinných příslušníků – někteří z nich dokonce pocházeli přímo z Prahy 7. Koncert 
pro ně zorganizovalo několik mladých lidí spolu s organizacemi Sdružení Ackermann-Gemeinde a Antikomplex 
v rámci projektu Smíření 2016, který se dále skládal z diskuze v kině Bio Oko a výstavy Pod jednou střechou. 
Výstava představuje sedm německých a sedm českých rodin, které spojuje jeden dům – jedni v něm žili před 
válkou, druzí v něm žijí nyní. Do konce listopadu byla výstava k vidění v Národní technické knihovně v Praze, nyní 
putuje do Kytlice a během příštího roku ji budete moci navštívit mj. ve Slavonicích, Chomutově, Ústí nad Labem 
a dalších českých městech. Některé příběhy z výstavy zazněly i v pořadu Příběhy 20. století na Českém rozhlase 
Plus, který byl mediálním partnerem projektu.   

Reakce pamětníků na celou akci byly veskrze pozitivní. „Do Prahy jsem přijel se svým vnukem a byli jsme nadšeni 
celou akcí. Bylo to krásné setkání, obzvlášť Koncert smíření s výbornými projevy starosty Prahy 7 Jana Čižinského 
a ministra kultury Daniela Hermana. Obzvláště se mě ale dotkla skladba Velké Putování mladé skladatelky Elišky 
Cílkové,“ říká jeden z pamětníků představených v rámci výstavy Pod jednou střechou, takřka devadesátiletý 
Erich Kraus z Drážďan.  

Organizátoři uhradili pamětníkům ubytování a stravu, na tyto náklady jim přispělo i více než sto dárců ve veřejné 
sbírce. „Jsem ráda, že jsme mohli díky této sbírce pamětníkům ukázat, že už je v Česku mnoho lidí, kteří se tuto 
kapitolu našich dějin zajímají a kterým nejsou vztahy s našimi dřívějšími krajany lhostejné,“ říká jedna 
z iniciátorek projektu Vlaďka Vojtíšková.  

Ministr Herman ve svém projevu k zaplněnému kostelu sv. Antonína řekl: „Letos je tomu právě 70 let, kdy bylo 
ukončeno masové vyhánění sudetských Němců z území tehdejšího Československa. Ony hrůzné činy byly 
budovány na fikci kolektivní viny na základě etnického původu. Jedině tak mohly být statisíce lidí zbaveny 
občanských a lidských práv, majetku, cti a v mnohých případech i života. Jsem ale přesvědčen, že dokud 
usilujeme pochopit, dokud pociťujeme stud a dokud také je komu adresovat slova prosby o odpuštění, dotud 



 

 

 

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,  
26. února 2017 od 8.30 hod. v sále pražského hotelu EXE Iris, Vladivostocká 2, Praha. 
 

Z programu: 

 schválení programu členské schůze 

 výroční zpráva spolku za rok 2016 

 zpráva revizní komise za rok 2016 

 diskuse 
 

Na členskou schůzi jste srdečně zváni. 

máme šanci alespoň z části uzdravovat rány minulosti a navazujeme na to, co upředlo vztahy mezi lidmi našich 
zemí. Tedy pojetí člověka jako bytosti, která byla stvořena k tomu, aby s druhými budovala vztahy vzájemné úcty 
a důvěry.“  

Holubice smíření 

Nad hlavami přítomných se vznášela pozoruhodná plastika symbolizující 
smíření. Veliká, snad čtyřmetrová bílá holubice mladé sochařky Josefíny 
Jonášové zcela ovládla volný prostor lodi. Závany vzduchu pohybovaly 
holubicí, odnášející s sebou řadu kufrů a krabic. Vzpomínáme-li na odsun, 
pak vzpomínáme i na kufry, ve kterých si vyhnanci odnášeli svůj majetek. 
Holubice, biblický symbol Hospodinova míru, naznačuje, kterým směrem 
je možné se ke smíření dostat. Několik pootevřených kufrů vybízí 
k pootevření se Duchu, který naplňuje Zemi.  

Běloskvoucí socha z lehkých materiálů, papíru a polystyrénu byla 
umístěna nad zorným polem přítomných. Bylo snadno možné ji v kostele 
přehlédnout. Takže už její samotné umístění dobře charakterizuje cestu ke 
smíření: děje se nenápadně. Každý k němu přichází svou vlastní cestou. 
Zdálo se mi, jako by tento povzbuzující objekt do svatoantonínského 
kostela – i pro své spojení s událostmi po konci druhé světové války – snad 
dokonce dlouhodobě patřil. 

Josefína Jonášová je vynikající žačkou svého akademijního učitele 
Jaroslava Róny. Ten ve svých sochách i malbách vždy předkládá náměty 
k zamyšlení. Jeho díla nejsou pouhým popisem, vždy diváka vedou o krok 
dál. To se od něho naučila i paní Jonášová. Už za svou diplomovou práci 
v roce 2012 obdržela cenu rektora AVU. Tehdy představila pětimetrovou sochu Antikoncept, varující před 
důsledky hormonální antikoncepce mladých žen. Všechna díla, která jsem viděl na jejích webových stránkách, 
svědčí o mimořádném nadání, přemýšlivosti i poctivosti sochařského umění.  

Pavel Kuneš (kráceno) 

Výtvarná instalace je rovněž putovní a momentálně se nachází v Bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve 
Filipově. V průběhu příštího roku bude k vidění na dalších místech včetně kostela Sv. Jana Nepomuckého na 
Skalce v Praze. 

Plánované akce SAG  

24.–26.2.2017: Výroční konference a členská schůze SAG 

Ve dnech 24.–26.2.2017 se uskuteční již tradiční výroční konference a členská schůze Sdružení Ackermann-
Gemeinde, tentokrát na téma „Význam bezvýznamných“. Zvolené téma je velmi aktuální v českém i německém 
prostředí a má velký význam pro naši společnost. 
Na konferenci vystoupí mj. ministr kultury České republiky a předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde Mgr. 
Daniel Herman, jednatel Ackermann-Gemeinde Matthias Dörr, Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Doc. 
PhDr. Tomáš Petráček a PhDr. Jan Stříbrný. Osloveni byli také Anna Hradilková, Lukáš Houdek a Doraja Eberle. 
 



 

 

 

Okénko Spirály  

Podzimní setkání Spirály v Brtnici 

Od 7. do 9. října 2016 se v Brtnici uskutečnilo letošní podzimní 
setkání Spirály na téma „Budoucnost křesťanství v Evropě: 
Perspektivy ekumenismu“.  

Akce začala v pátek večer v 19.00 hodin společnou večeří v hostinci 
poblíž fary, kde jsme měli příležitost se seznámit. V osm pak 
Rebecca krátce uvedla téma ekumenismu. 
Následně jsme se zúčastnili prohlídky obce, která se věnovala 
tématu ekumenismu v Brtnici. Vedl ji brtnický farář Petr Balát. 
Prohlédli jsme si různé kostely a dozvěděli se mnohé o obci, její 
minulosti a o tom, jak se v Brtnici setkávala a setkávají různá náboženství. Např. je zde umístěno několik 
evangelických relikvií v katolických kostelích, jejichž historii nám Petr Balát podrobněji popsal. Prohlídka byla 
velmi zajímavá a jasně ukázala, že Brtnice byla tím správným místem pro uspořádání semináře.   

Sobotní ráno začalo společnou snídaní, při níž jsme se ještě jednou mohli ohlédnout za včerejším dnem, 
především za prohlídkou Brtnice. Poté jsme se společně pomodlili. Po desáté hodině jsme pak měli možnost 
zúčastnit se kreativního dopoledne vedeného Petrou. V rámci přednášky jsme se dozvěděli mnoho o umění 
a ekumenismu. Pak jsme mohli zapojit svého tvůrčího ducha a něco vytvořit. Každý z nás dle vlastních představ 
namaloval obrázek na téma ekumenismus a víra. Poté, co jsme si obrázky vzájemně ukázali, jsme je rozstříhali a 
vytvořili z nich mozaiku na velkém kříži.  Asi o půl jedné jsme šli na oběd do hostince, kde jsme byli předešlý 
večer.  

Odpoledne jsme měli možnost zúčastnit se velmi informativního workshopu vedeného Matthiasem. Přednáška 
byla členěná do několika bodů a součástí byly mimo jiné dvě skupinové práce, takže jsme mohli sami aktivně 
spolupracovat. To nám poskytlo příležitost se vzájemně intenzivněji pobavit mezi sebou.  

V podvečer jsme připravili společnou bohoslužbu, která se po večeři konala v kostele. Vzali jsme si s sebou i kříž, 
který jsme předtím vyrobili. Každý měl pak možnost se před tímto křížem tiše pomodlit. Během bohoslužby 
vládla velmi příjemná a klidná atmosféra doprovázená tichou hrou na kytaru a zpěvem. Následně jsme se opět 
sešli ve farní kuchyni. Na plánovaný táborák bylo příliš chladno, a proto jsme si alespoň zapálili svíčky. I tak jsme 
strávili příjemný večer a pochutnali si na marshmallows.  

Druhý den jsme opět zahájili společnou snídaní ve společenské místnosti. Následně jsme se zúčastnili mše svaté. 
Měli jsme možnost se na ní i aktivně podílet, např. ve formě přímluv. Náš kříž jsme postavili dopředu na oltář, 
aby ho všichni viděli. Po mši jsme si ještě jednou sedli, abychom víkend společně reflektovali. Feedback byl velmi 
pozitivní, a to jak k pestrému programu, tak k zajímavému místu a příjemné atmosféře ve skupině. Kolem půl 
jedné jsme šli na oběd, než všichni postupně odjeli.  

Podzimní setkání na téma „Budoucnost křesťanství v Evropě: Ekumenické perspektivy“ se mi velice líbilo. 
Dozvěděla jsem se hodně na téma ekumenismu, navštívila jsem nové místo a poznala mnoho nových milých lidí. 
Byli jsme sice spíše malá skupina, ale to byla podle mě výhoda – měli jsme tak příležitost se s každým intenzivně 
pobavit a lépe se poznat.  

Franziska Bilau (překlad Lenka Javůrková) 
 

Blahopřejeme 

 

Ministru kultury České republiky a předsedovi Sdružení Ackermann-
Gemeinde Danielu Hermanovi a předsedovi Sudetského krajanského 
sdružení Berndu Posseltovi k udělení Umělecké ceny k česko-německému 
porozumění za rok 2016. Ke slavnostnímu předání došlo 12. prosince 2016 
v bavorském městě Sulzbach-Rosenberg. 



 

 

 

Umělecká cena k česko-německému porozumění (Der Kunstpreis zur 
deutsch-tschechischen Verständigung) je cena udělovaná dvěma 
osobnostem (vždy jedné české a jedné německé), které se výjimečně 
zasloužily o česko-německou spolupráci. Byla udělena politikům, 
ekonomům, diplomatům, církevním hodnostářům, spisovatelům, 
překladatelům, učitelům a odborníkům z oblasti muzejnictví. Laureáti 
neobdrží finanční odměnu, ale umělecké dílo věnované českými a 
německými umělci. Cena je udělována od roku 1994 a o její zrod se 
zasloužil Spolek Adalberta Stiftera (Adalbert Stifter-Verein). 
V současnosti ji společně se Spolkem Adalberta Stiftera udělují 
Nadace Brücke/Most (Drážďany), Collegium Bohemicum o.p.s. (Ústí 

nad Labem), Pražský literární dům německojazyčných autorů a Mezinárodní umělecké sdružení pro arte vivendi 
(Berlín). 

* * * * * 

Novým členům spolkového předsednictva Ackermann-
Gemeinde, k jejichž zvolení došlo v pátek 21. října při 
valné hromadě Ackermann-Gemeinde v Norimberku.  
Předsedou AG byl opětovně zvolen Martin Kastler a 
duchovním rádcem Dieter Olbrich. Gratulujeme! 
Místopředsedy byli pro následující 3 roky zvoleni 
Dr. Marie Bode, Martin Panten a Herwig Steinitz. 
Spolkové předsednictvo dále tvoří jednatel Matthias 
Dörr, Pfr. i.R. Heinrich Bohaboj, Hans-Joachim Eisert, 
Prof. Dr. Horst Glassl, AG e.V., Manfred Heerdegen, 
Adriana Insel, Rainer Karlitschek, Prof. Dr. Barbara Krause, Iva Slancová, Sandra Uhlich a jako zástupci Junge 
Aktion Benjamin Lekscha a Christoph Mauerer. 

Součástí dvoudenního setkání, jehož se účastnila i delegace Sdružení Ackermann-Gemeinde, bylo i několik 
zajímavých přednášek v rámci semináře, diskuse ve skupinkách a odpolední bohoslužba. Akce pak vyvrcholila 
slavnostním aktem, při němž si účastníci připomněli výročí 70 let AG. 

* * * * * 

1. října 2016 byla Německojazyčná katolická obec Praha povýšena na farnost. Farním administrátorem je 
P. Martin Leitgöb, duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde. 
Při této příležitosti se v neděli, 4. prosince 2016 od 11:00 hodin konala v Kostele svatého Jana Nepomuckého na 
Skalce slavnostní bohoslužba s pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou. 

* * * * * 

Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, byl na 
konci října povolán do Bruselu do nově zřízené funkce šéfa zpravodajských služeb NATO. Začátkem prosince se 
proto rozloučí s Prahou. Děkujeme mu za jeho práci ve funkci velvyslance v České republice a přejeme mnoho 
úspěchů do budoucna! 

Vzpomínáme 

27. listopadu uplynulo 50. let od úmrtí sociálnědemokratického politika Wenzela Jaksche, posledního předsedy 
Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR (DSAP). Narodil se 25. září 1896 v Dlouhé Stropnici 
v Novohradských horách. Od roku 1951 do své smrti vedl sdružení sudetoněmeckých sociálních demokratů Seliger-
Gemeinde. Od r. 1961 byl také viceprezidentem Sudetoněmeckého krajanského sdružení a od roku 1964 do své smrti 
předsedou Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen). 
Zemřel 27. listopadu 1966 na následky dopravní nehody. Je po něm pojmenována cena udělovaná Seliger-Gemeinde. 



 

 

 

Tak bude vypadat Sudetoněmecké muzeum při 

slavnostním otevření plánovaném na rok 2018. 

Zajímavosti, kultura, literatura, film  

100. výročí řádových slibů bl. Restituty  

23. října 2016 se poutníci z Brna-Lesné a okolí zúčastnili oslav 
100. výročí řádových slibů bl. Restituty v klášteře Františkánek 
křesťanské lásky ve Vídni. Hlavním celebrantem mše svaté v klášterní 
kapli byl P. Antonio Sagardoy OCD, biskupský vikář z diecéze Gurk-
Klagenfurt. Koncelebrovali P. Pavel Hověz, farář v Brně Lesné a další 
dva kněží. Následně byla v klášteře slavnostně otevřena a požehnána 
nová pamětní síň bl. Restituty.  

Blahoslavená Restituta je jednou z 10 osobností, jejichž osudy 
přibližuje výstava Svědkové lidskosti.                  Text a foto: Karel Pažourek 

Různé
 

 

V Mnichově vzniká Dům sudetoněmecké paměti 

V Mnichově vzniká kubistická stavba za 30 milionů eur, v níž se od 
roku 2018 návštěvníci budou moci seznámit s historií vysídlených 
sudetských Němců. 

Moderní stálá expozice se bude rozkládat na ploše 1000 m2 – dalších 
500 m2 je určeno pro dočasné výstavy. Vedoucí projektu Elisabeth 
Fendl se rozhodla vystavět stálou expozici na základě hmatatelných 
dokumentů a exponátů: plakátů, obrazového materiálu a listin, ale i 
předmětů denní potřeby jako nádobí, oblečení či mince. Cennosti si lidé často nesměli vzít s sebou, mnoho věcí 
se také nenávratně ztratilo při útěku. 

O to důležitější jsou proto nákupy: „V posledních letech jsou česká muzea citelně ochotnější spolupracovat,“ říká 
Kotzian. O tom svědčí i obsazení vědecké rady nového muzea: její předseda, profesor Hans-Martin Hinz, 
spolupracuje také s českými odborníky. 

Za použití jakého konceptu chce nadace do muzea přilákat kromě vysídlenců samotných a jejich potomků co 
nejvíce nadšenců do historie?  

Návštěvníci se nejprve dozvědí něco o původu, náboženství, zvycích a regionální rozmanitosti sudetských 
Němců. Tématem číslo dvě bude hospodářství, průmysl a bohatý kulturní život v oblastech sudetoněmeckého 
osídlení. Následují sekce „Ztráta společné vlasti“, „Útěk a vyhnání“ a „Najít nový domov“. Podrobně popsána 
bude i role sudetských Němců v Třetí říši po roce 1938 – nadšení pro nový režim, ale i pronásledování jinak 
smýšlejících.  

Autor: Simon Kaminski, Augsburger Allgemeine, 22. listopadu 2016 (kráceno) 

Zdroj: http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Ein-Haus-fuer-das-sudetendeutsche-Gedaechtnis-id39795022.html 

překlad Lenka Javůrková  

Kulturní tipy 

Česko-německé kulturní jaro 
Při příležitosti 20. výročí podepsání Česko-německé deklarace dne 21. ledna 1997 proběhne v období od dubna 
do června 2017 v rámci strategického dialogu mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou na 
obou stranách hranice Česko-německé kulturní jaro. Tato iniciativa je společným dílem Ministerstva zahraničí 
SRN a Goethe-Institutu v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem zahraničí ČR a Česko-
německým fondem budoucnosti. 
 
Cílem Kulturního jara není pouze poukázat na naši úzkou spolupráci v oblasti kultury, ale především podnítit její 
další rozvoj. Iniciativa tak přispěje k dalšímu prohloubení česko-německých vztahů. Definice kultury pro účely 
Kulturního jara bude přitom vymezena obecněji, aby bylo možno pokrýt co nejvíce oblastí vzájemných vztahů 
a zohlednit jejich rozmanitost. Kulturní jaro je skvělou příležitostí, jak zprostředkovat aktuální obraz dění 
v sousední zemi, jakož i k výměně názorů o tématech pro vzájemné vztahy významných, a to nejen 

http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Ein-Haus-fuer-das-sudetendeutsche-Gedaechtnis-id39795022.html


 

 

 

v současnosti, ale i s výhledem do budoucna. Stěžejními, nikoliv však jedinými klíčovými oblastmi budou 
zejména témata umění a kultura, mládež, inovace a diverzita. 
 
Program 
Program Kulturního jara na české straně hranice nevychází ani tak z klasických rozdílů mezi vysokou kulturou 
a kulturou všedního dne, jako spíše z kritérií jakými jsou participace, kreativita a vizibilita. Je určen nejenom 
zájemcům z hlavního města, ale rovněž návštěvníkům z celého území České republiky. V České republice bude 
program postaven na čtyřech nosných pilířích: Výstava Gerharda Richtera v Národní galerii v Praze, Kulturní jaro 
v regionech, výměny mládeže, účast na mimořádných programech vypsaných Česko-německým fondem 
budoucnosti.  

Zdroj: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/the/fru.html  
 

Výstava 

ČESKÉ STŘÍBRO 

Neobvyklá putovní výstava ve veřejném prostoru zobrazující 12 žen ve 
věku stříbrných vlasů s vlastnostmi rodinného stříbra. Na unikátním 
12m vysokém kole krouží 12 fotografií inspirativních, občansky 
aktivních žen, které vždy měly a mají odvahu říci svůj názor a jdou 
životem s rovnými zády. Mezi vyobrazenými ženami je i naše čestná 
předsedkyně, paní Helena Faberová. 

Portrétované ženy: Anna Srbová, Miluška Havlůjová, Helena Illnerová, 
Věra Nováková, Helena Klímová, Jiřina Šiklová, Milena Šimsová, 
Ludmila Klukanová, Helena Faberová, Eva Jiřičná, Jana Hladíková, 
Dana Němcová. 

Výstava byla v roce 2016 představena v Plzni, Jihlavě a Praze (17.11.-10.12.2016, Jungmannovo náměstí). 

Autor fotografií: Karel Cudlín 
Architekti otáčivého kola: Martin Rajniš a Oldřich Sládek  
Realizace projektu: EXCON, a.s. 
www.ceskestribro.eu 
www.facebook.com/ceskestribro.eu  

Literatura 
Hussitismus und Grenze / Husitství a hranice 
Jan Hus, jeho doba a odkaz z interdisciplinární perspektivy 
Marina Wagnerová / Boris Blahak (ed.) 
Schriften zu Mittel- und Osteuropa in der Europäischen Integration, Verlag Dr. Kovač 
Vydání knihy podpořil Sozialwerk Ackermann-Gemeinde. 

Upálení mistra Jana Husa na kostnickém koncilu roku 1415 dodnes ovlivňuje kulturní paměť české společnosti, 
zanechalo však své stopy i v německých dějinách. Předkládaná dvojjazyčná publikace seznamuje čtenáře 
s aktuálními otázkami, které se váží k tématu Hus a husitství rozšířenému o motiv hranice. Jednotlivé texty se 
dotýkají nejrůznějších oblastí a oborů jako archeologie, historie, religionistika, jazykověda, literární věda, 
kulturní či mediální studia aj. 

 
Böhmische Weihnacht. Texte aus Böhmen, Mähren und Schlesien 
Walter Rzepka 
ROGEON Verlag, 2016. 
Opavský rodák, dlouholetý velmi aktivní člen německé Ackermann-Gemeinde, Česko-
německého diskusního fóra a také čestný člen Sdružení Ackermann-Gemeinde Walter 
Rzepka seznamuje německého čtenáře s českými vánočními zvyky, a to formou příběhů, 
které pro tuto publikaci sám s láskou vybral a přeložil.  

https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/the/fru.html
http://www.ceskestribro.eu/
http://www.facebook.com/ceskestribro.eu


 

 

 

Poděkování za podporu v roce 2016  
 

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, Arcibiskupství pražskému, městské části Praha 7, Bavorskému 
ministerstvu práce, sociálních věcí, rodiny a integrace, Evropské unii, Renovabis e.V. Freising, nadaci Konrad-
Adenauer-Stiftung Praha, nadaci Hanns-Seidel-Stiftung 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 4/2016 vychází v prosinci 2016. 
Uzávěrka příštího čísla 1/2017 je 10. březen 2017. 
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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/

