I

nformační

L

ist č. 1/2013

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály
Vážení a milí členové a příznivci,
dovolte mi, abych letošní první číslo Informačního Listu uvedl bilancí. Rok 2012 byl pro naše sdružení nejen úspěšný,
ale i bohatý co do aktivit. Mimo pořádání naší tradiční konference a spoluorganizování brněnské konference Dialog
uprostřed Evropy, jsme společně s Ackermann-Gemeinde připravili tradiční česko-německé setkání obou našich
spolků v Budyšíně. Zástupci SAG se také aktivně účastnili Německých Katolických dnů v Mannheimu, naši činnost pro
zlepšování česko-německých vztahů jsme prezentovali i na Sudetoněmeckých dnech v Norimberku. V uplynulém roce
jsme také navázali spolupráci s gymnáziem Jakoba Bruckera v bavorském Kaufbeurenu, a to pořádáním českoněmeckého setkání historiků, učitelů dějepisu a studentů, které se uskutečnilo v Jablonci nad Nisou. K bohatému
programu naší organizaci přispěla také Spirála, mladí do 26 let, kteří v rámci SAG působí od února 2012.
O Velikonocích se její představitelé zúčastnili mezinárodního setkání v klášteře Rohr a počátkem srpna velkého
německo-česko-polsko-slovenského setkání mladých v saském klášteře Marienthal. Podzim patřil prvnímu setkání
Spirály v klášteře Želiv a závěr roku česko-německému Silvestru.
Z důležitých akcí není možné opomenout spolupráci na organizačním zajištění jazykového kurzu pro kněze, řeholní
osoby a bohoslovce z Česka a Slovenska, který se koná již více jak 10 let v diecézi Bamberg a je významnou měrou
financován Ackermann-Gemeinde. Za spolupráce s francouzskou křesťanskou organizací Semaines sociales de
France, jsme zprostředkovali českým zájemcům účast na pařížské konferenci této organizace.
Stejně jako v předchozích letech byli naši členové a příznivci informováni o činnosti SAG a Spirály v Informačním
Listu, který vydáváme 4x ročně. Na podzim, ve spolupráci se Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde ,proběhla již
tradiční akce tzv. „50 Euro- Hilfe“. Tu každoročně realizujeme z prostředků Spolkové republiky Německo.
V závěru roku jsme se již naplno věnovali přípravě konferencí, které pořádáme či spolupořádáme v roce 2013.
Zejména finanční zajištění lednové konference SAG bylo náročným úkolem.
Ing. Jaromír Talíř, předseda SAG

Z činnosti SAG
Členské příspěvky 2013
Vážené členky a členové, součástí prvního Informačního Listu je také složenka pro platbu členského příspěvku za rok
2013. Jeho minimální výše je i v letošním roce 250 Kč pro členy SAG a 100 Kč pro členy Spirály SAG (mladých
do 26 let). Členské příspěvky jsou nepostradatelnou součástí rozpočtu našeho sdružení a jejich celková vybraná výše
v roce 2012 nepokryla ani celkové náklady na tisk a poštovné za Informační Listy. Všem členům, kteří členský
příspěvek hradí, děkujeme.
Počátky evangelizace: Dialog spirituality a společnosti tehdy a dnes
Přes sto třicet Čechů, Němců, Slováků a Rakušanů se
sešlo o víkendu od 25. do 27. ledna v kongresovém sále
hotelu EXE Iris v Praze na výroční konferenci Sdružení
Ackermann-Gemeinde. Letošní setkání vyvrcholilo
nedělní česko-německou bohoslužbou v kostele sv. Jana
Nepomuckého na pražských Hradčanech a následujícím
kulatým stolem, u něhož se o své zážitky a postřehy
podělili prof. Ludvík Armbruster SJ a dr. Václav Cílek.
V diskusi nad tématem „Od poutníka k věrozvěstu: kam
kráčíš, člověče?“ jezuita a emeritní děkan pražské
Katolické teologické fakulty UK a geolog, klimatolog
a poutník Václav Cílek hovořili o potřebě naslouchání,
D. Herman, A-P Rethmann, T. Halík
porozumění a respektu k přírodě, ke kulturnímu
a duchovnímu prostředí. Celý program konference od počáteční přednášky P. Aleše Opatrného se vlastně nesl
v duchu docenění soudobého společenského dění i přiznání vlastní situace. „Mám za to, že nepotřebujeme nového
Cyrila a Metoděje, ale odvahu k novému pohledu na místo křesťanství v této společnosti a obnovenou představu

o způsobu života církve v ní,“ shrnul svou přednášku Aleš Opatrný. Na jeho podněty v sobotu přirozeně navázal
prezident ČKA Mons. Tomáš Halík, který hovořil o inkulturaci křesťanství do společnosti v kontextu evropského
myšlenkového vývoje posledních dvou století. Po něm dostal slovo německý morální teolog prof. Albert-Peter
Rethmann, který se zabývá křesťansko-muslimským dialogem a posluchačům přiblížil německé zkušenosti
s mezináboženským dialogem a soužitím s muslimy v Německu. Přemítání o evangelizaci v dnešní době tak dostalo
další dimenzi. I letos se na konferenci vytvořilo příjemné a důvěrné prostředí, v němž přítomní přednášející i ostatní
účastníci otevřeně formulovali své postřehy a názory, naslouchali druhým, polemizovali s nimi a společně hledali
nové podněty do dalších dní. Ač mezi přítomnými byli lidé různých generací, Češi i Němci žijící v různých koutech
Evropy, přece si byli blízcí svou vírou, obroušenou mnohými životními peripetiemi. Možná právě tato zkušenost
otevřené, nesamozřejmé a odvážné křesťanské víry je klíčem k milé atmosféře těchto setkání, důvodem pozitivních
ohlasů mezi mladšími účastníky i nadějí na skutečně sousedské vztahy mezi Čechy a Němci.
Josef Beránek

Plán činnosti 2013
Akce SAG a Spirály:
25. – 27.01.

Konference SAG – Praha
Setkání Spirály SAG (termín bude upřesněn na webu SAG)
10 – 11/2013
Traumata minulosti v dnešní společnosti
Akce, na kterých se organizačně spolupodílíme:
22. – 25.03.
XXII. Brněnská konference „Dialog uprostřed Evropy“ (AG München, Spol. Bernarda Bolzana)
27.03 – 01.04.
Vzdělávací týden v Rohru (Junge Aktion, Spirála der SAG)
Letní týden Aktion-West-Ost, Spirála SAG (termín bude upřesněn na webu SAG)
07. – 08.
Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen)
18. – 25.08.
Dětský tábor „Plasto Fantasto“ – Haidmühle (Junge Aktion AG)
11. – 13.10.
Symposium „Patroni Evropy“ v Pasově (Sozialwerk AG)
28.12. – 01.01.14
Česko-německý Silvestr (Junge Aktion AG, Spirála SAG)
Akce AG a JA v Německu, jichž se zúčastní členové předsednictva:
18. – 20.01.
Spolkové předsednictvo Junge Aktion v Mnichově
22. – 24.02.
Spolkové předsednictvo AG ve Würzburg/ Retzbach
19. – 21.04.
Víkend informací a setkávání Ackermann-Gemeinde regionu severo- a jihovýchod ve
Schmochtitz u Budyšína (Ackermann-Gemeinde)
10. – 11.05.
Valná volební hromada AG v Norimberku
24. – 25.06.
Pracovní jednání zaměstnanců AG (AG Mnichov)
18. – 19.10.
Spolkové předsednictvo AG v Norimberku
Prezentace SAG na následujících akcích:
18. – 19.05.
64. Sudetoněmecké dny v Augšpurku
04. – 05.07.
Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2013
Další aktivity budou upřesněny během roku.

XII. Dialog uprostřed Evropy; česko-německá konference v Brně
Demokracie vyžaduje důvěru! Česko-německá konference „Dialog uprostřed Evropy“ nabídla řadu zajímavých
příspěvků a upozornila na nebezpečí narůstajícího zklamání z demokracie v Evropě. Má veřejnost důvěru ve své
politiky a politická reprezentace ve veřejnost?
O víkendu 22. až 24. března se v Brně konala už XXII. česko-německá konference – Dialog uprostřed Evropy. Její
podtitul zněl: „Co nás ještě drží v Evropě pohromadě?“ a nabídla mnoho zajímavých hostů. Jmenujme alespoň
některé. První den místopředseda Bundestagu Wolfgang Thierse pronesl úvodní přednášku „Demokracie vyžaduje
důvěru“. V panelu s názvem „Je dnešní EU skutečně bez alternativy?“ vystoupil filosof Daniel Kroupa, ředitel
Masarykovy demokratické akademie Vladimír Špidla či historik Gábor Egry.
Listy a jejich vzpomínka na Jaroslava Šabatu
V části věnované odkazu loni zesnulého Jaroslava Šabaty, který se na Dialogu uprostřed Evropy dlouhá léta podílel,
promluvil Petr Pithart, Šabatův vnuk Michal Uhl, který provedl pomyslnou prohlídku knihovny svého dědečka, nebo
Jakub Patočka. Velmi milé bylo také čtení Václava Buriana a Tomáše Ticháka ze společných rozhovorů s Jaroslavem
Šabatou z dvouměsíčníku „Listy“. Nakonec se jednalo spíše o společné vzpomínání, které se neslo ve více než
přátelské a spontánní atmosféře.
Posledního panelu s názvem „Rozpadá se česká společnost?“ se zúčastnil Pavel Barša, Eliška Wagnerová, Roman Joch
či ředitel občanského sdružení Antikomplex Ondřej Matějka. Celá konference byla velmi inspirativní a to zejména pro
mladší generaci. Ta by do budoucna mohla trochu omladit publikum, které se této akce každoročně účastní.
Zklamání z demokracie
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Co se týče samotné konference, rád bych vyzdvihl přednášku
Wolfganga Thierseho „Demokracie potřebuje důvěru“. Místopředseda
Bundestagu v úvodu své řeči zmínil, že demokracií je v Portugalsku
zklamáno 87 procent lidí. Velká nedůvěra v instituce je podle něho
i v Německu, kde má dobrá čísla pouze Ústavní soud. Největší důvěru
mají v Německu hasiči, nejmenší politici.
Podle Wolfganga Thierseho to má demokracie v Evropě těžké.
Politologové mluví o nedůvěře v reprezentativní demokracii. Jde o to,
že demokracie je vytlačovaná primátem ekonomických procesů, které
jsou mnohem rychlejší než samotný demokratický proces. U veřejnosti
se vytratila důvěra v to, že jsou to politici, kdo mají schopnost utvářet
dění. Wolfgang Thierse si myslí, že demokratická politika musí opět
získat nadvládu nad ekonomickým trhem. Důvěra podle něho totiž
existuje jen tam, kde existuje jasná odpovědnost.
Pozor na prázdnou demokracii
Thierse zdůraznil, že demokracie je souborem pravidel pro vykonávání
moci.
Demokracie
by
ale
zůstala
prázdná
a formální, kdyby do ní nevstupovali občané. Podle Thierseho je třeba
se přiblížit představám o obecném blahu. Občané, kteří nedůvěřují
senátorka Eliška Wagnerová
v reprezentativnost, jdou totiž do ulic či volí populisty a demagogy. A ve
chvíli, kdy se frustrace provalí, tak to nejvíce pocítí ti nejslabší – menšiny – např. migranti či gayové. Demokracie je
podle místopředsedy Bundestagu spojena s namáhavostí a zklamáním. Je pomalá, ale tato pomalost je důsledkem
snahy začlenit do rozhodovacího procesu co nejvíce lidí.
Oboustranná důvěra
Základní myšlenka přednášky Wolfganga Thierseho, že demokracie potřebuje důvěru, si zaslouží rozvedení.
Místopředseda Bundestagu na úplný začátek citoval slova německého prezidenta Joachima Gaucka, že je třeba mít
důvěru v ty, co nesou odpovědnost, a ti by naopak měli důvěřovat občanům.
Tato důvěra musí být oboustranná. Přesto se ale stále častěji můžeme setkat s projevy nedůvěry vůči veřejnosti.
Ta má různé podoby. Rád bych zmínil dvě. Během brněnské konference ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
Daniel Herman z publika pronesl poznámku, že demokracie může fungovat jen tehdy, když platí principy, které
nejsou její součástí. Myslel tím například to, když lidé budou zastávat určitý soubor hodnot, jehož součástí je i to,
že se navzájem nepozabíjejí.
Celý článek naleznete na adrese: http://www.denikreferendum.cz/clanek/15276-demokracie-vyzaduje-duveru
Jaroslav Bican

Informace nejen z oblasti česko-německých vztahů
Ministerský předseda Nečas navštívil Bavorsko
Ve dnech 20. – 21. února se uskutečnila první oficiální
návštěva premiéra České republiky v Bavorsku.
U příležitosti této návštěvy se předseda vlády Petr Nečas
a bavorský ministerský předseda Horst Seehofer dohodli
na dalším prohlubování přátelských a partnerských vztahů
mezi oběma zeměmi. Domluvili se také na tom, že se
budou nadále minimálně jednou za rok setkávat
k bilaterálním rozhovorům.
Kromě společných rozhovorů navštívili český a bavorský
premiér také koncentrační tábor v Dachau. Jako první
český předseda vlády vystoupil premiér Nečas před
bavorským zemským sněmem. Řeč, kterou pronesl
a jejímž základem byla v roce 1997 signovaná ČeskoPetr Nečas se zdraví s Martinem Kastlerem
německá deklarace, zdůraznila historické propojení obou
zemí i současné bohaté hospodářské a kulturní vztahy. Nečas navštívil také České centrum v Mnichově a Německé
centrum pro letectví a kosmonautiku v Oberpfaffenhofenu. Premiér se při své návštěvě sešel i se zástupci
sudetoněmeckých organizací. Ackermann-Gemeinde zastupoval její spolkový předseda europoslanec Martin Kastler.
Význam návštěvy premiéra Nečase v Bavorsku ocenil v děkovném dopisu i předseda SAG Jaromír Talíř.
red.
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50. výročí podepsání Elysejské smlouvy
V roce 2013 oslavuje Německo a Francie 50. výročí podepsání Elysejské smlouvy. Oficiální oslavy se konaly
21. a 22. ledna v Berlíně. Došlo mimo jiné k setkání zástupců vlád, členů parlamentu, zástupců občanské společnosti
obou zemí. Při této příležitosti přicestovala do Berlína francouzská vláda a mnoho francouzských poslanců. Kromě
Německo-francouzské výroční ministerské rady se 22. ledna uskutečnilo také zasedání parlamentů obou zemí a na
pozvání spolkového prezidenta se konal slavnostní koncert Berlínské filharmonie.
Spolková kancléřka Angela Merkelová a prezident Francois Hollande se v Úřadu spolkové kancléřky setkali
s německými a francouzskými studenty a mladými lidmi, a hovořili spolu o německo-francouzských vztazích.
22. ledna 1963 podepsali tehdejší francouzský prezident Charles de Gaulle a spolkový kancléř Konrad Adenauer
v Paříži Smlouvu o německo-francouzské spolupráci – Elysejskou smlouvu. Ta představuje historický milník ve
vztazích mezi Německem a Francií. Připravila půdu trvalému usmíření mezi Němci a Francouzi a do dneška tvoří
politický rámec pevného přátelství.

Úmrtí
Ottfried Preussler
Ve věku 89 let zemřel 18. února v bavorském Prienu německý autor dětské literatury Otfried Preussler. Liberecký
rodák byl jedním z nejvýznamnějších autorů dětské literatury 20. století. Mezi jeho nejznámější díla patří Čarodějův
učeň a Malá čarodějnice, kterou v Česku dobře známe z Večerníčka, animovaném Zdeňkem Smetanou. Preusslerovo
dílo bylo hluboce spjato se severními Čechami, ale i Lužicí, kde čerpal své náměty. RIP

Okénko Spirály
Česko-německý Silvestr, tentokrát v Praze
Mezi 28. prosincem 2012 a 1. lednem 2013 se konal další ročník jedné z tradičních akcí Junge Aktion der AckermannGemeinde – česko-německý Silvestr v Matičce Praze. Účastníci byli ubytováni v útulném Centru Mariapoli;
mimochodem mnozí dlouholetí členové se nechali slyšet, že to bylo nejhezčí ubytování, které Junge Aktion kdy měla.
Jednalo se, jak jinak, o mimořádně zdařilou akci. Tématem silvestrovského setkání byla „svoboda“. Už v den příjezdu
se účastníci vydali v malých skupinkách do labyrintu Starého Města putovat po stopách Václava Havla, člověka, který
doslova zosobňuje slovo „svoboda“ pro mnoho lidí v České republice i v zahraničí. Do programu setkání bylo také
zařazeno celkem šest tematických přednášek vztahujících se k fenomenu svobody z mnoha různých úhlů pohledu.
Ale to zdaleka nebylo všechno. Nezapomenutelným a hlubokým zážitkem byla pro všechny beze sporu prohlídka
malé pevnosti v Terezíně, doprovázená navíc odborným výkladem. Účastníci si také mohli vybrat mezi návštěvou
Národního divadla, putováním po stopách pražských německy píšících literárních autorů či prohlídkou židovského
města. Součástí setkání bylo rovněž sloužení mší svatých, jak bývá u JA dobrým zvykem. Mše se konaly na
netradičních místech. První sloužil P. Josef Hurt přímo v Terezíně. Mši předcházela jeho velice zajímavá přednáška,
zamýšlející se nad mírou svobody v dnešním světě a především v dnešní katolické církvi. Druhou mši celebroval
kardinál Miloslav Vlk 31. prosince v Centru Mariapoli.
Závěrečný silvestrovský ples a párty neměly chybu. Muzika se po celou dobu nezastavila, nechybělo odpalování
rachejtlí po půlnoci a ti nejvytrvalejší šli nakonec spát až kolem páté hodiny ráno. A tak nám sice rychle, ale zato moc
a moc příjemně uplynuly čtyři společně strávené dny, které si budeme beze sporu dlouho pamatovat.
Lukáš Dulíček

Zajímavosti, pozvánky a literatura
* Kulturně-setkávací týden AG Norimberk v MCDO v Hejnicích od 14. do 21.7. Bližší informace a přihlášky v němčině na
email: ackermanngemeinde@stadtkirche-nuernberg.de, nebo na adrese: Vordere Sterngasse 1, D-90402 Nürnberg.
* „Síla kořenů“, tradiční letní česko-německý seminář letos na téma „Jít společně po starých a nových cestách“ 28. 8. –
1. 9., v MCDO Hejnice a Centru Mariapoli Praha. Bližší informace a přihlášky na email: zuzakola@email.cz.
* Patroni Evropy III. Svědkové víry v totalitní době, sborník ze stejnojmenného sympozia, Mnichov/Praha 2013
Objednávejte na sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz či poštou. Cena sborníku 165 Kč + poštovné.
* LUCEK, Vít: Přežili svou dobu; Osudy lidí Šumperska, Zábřežska a Mohelnicka 1938-1989, ISBN: 978-80-86438-40-5.
Žádáme všechny členy a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých regionů. Rádi vaše
zprávy otiskneme v příštím Informačním Listu. Děkujeme.
Informační List vychází v Praze 4x ročně. Evidováno u MK ČR E 20858. Číslo 1/2013 vychází v dubnu 2013.
Vydává: SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE, občanské sdružení, VYŠEHRADSKÁ 49, CZ-128 00 PRAHA 2, IČO 69058211
Tel.: +420 221 979 325, Fax: +420 224 910 569, e-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz, http://www.ackermanngemeinde.cz, BÚ: LBBW Bank CZ a.s. – č. ú. 513 435 1706/4000 pro identifikaci platby uveďte své příjmení.
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