Svým svědectvím
lidskosti za časů
nelidské diktatury
jsou vzorem i pro
dnešek.

Ekumenický spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde vznikl v ČR v roce 1999. Jeho
posláním je přispívat ke konstruktivnímu utváření
budoucnosti Evropy s vědomím po staletí
trvajících společných dějin Čechů a Němců.
Při své činnosti spolek vychází z křesťanských
zásad. Jeho název je odvozen od literárního díla
ze 14. století Ackermann aus Böhmem
(Oráč z Čech), které sepsal Jan ze Žatce, rodák
ze západních Čech.

Vzpomínka na
ně je pohnutkou
a motivací
k bdělosti
a každodenní
angažovanosti pro
lidskost dnes.

Svědkové
lidskosti
Odpůrci
nacismu z řad
sudetoněmeckých
křesťanů v letech
1938—1945

Sdružení Ackermann-Gemeinde, z. s.
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2
+420 222 979 325
+420 722 107 761
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
www.ackermann-gemeinde.cz

putovní výstava

Putovní výstava Svědkové lidskosti

Poděkování
Za laskavou podporu během putování
děkujeme Nadaci Hannse Seidela.

Výstava přibližuje osudy deseti osobností
z křesťanského prostředí, které se postavily
nacismu. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice
a tři laiky, z nichž se nikdo nedožil konce
druhé světové války. Zemřeli v koncentračních
táborech nebo byli popraveni.

Vznik výstavy podpořily:
Česká biskupská konference
Arcibiskupství pražské
Verband der Diözesen Deutschlands (VBB)

Cílem výstavy je připomenout jejich památku
a zároveň uctít památku všech ostatních
sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu.
Expozice je určena především laické veřejnosti,
zvláštní pozornost je věnována středoškolským
studentům. Výstava má být rovněž impulsem
pro další bádání k tomuto dosud málo
zpracovanému historickému tématu.
Německá verze byla poprvé prezentována v září
2016 ve Würzburgu u příležitosti blahořečení
P. Engelmara Unzeitiga. V českém prostředí
byla výstava poprvé uvedena 25. února 2017
v Emauzském klášteře v Praze. Obě verze od té
doby putují po Německu a České republice.
K výstavě vyšel dvojjazyčný katalog, který si
můžete zakoupit v místě konání nebo vám ho
rádi pošleme na dobírku, když nám napíšete na
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz.

Vystavovat můžete i vy
Pokud máte zájem naši výstavu uvést ve svém
městě, farnosti nebo instituci, ozvěte se nám:
Sdružení Ackermann-Gemeinde
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
+420 222 979 325
+420 722 107 761
Výstava je určena do interiéru, tvoří ji
13 dřevěných stojanů:
— 10 medailonů (30 x 30 x 180 cm)
— 2 úvodní panely (50 x 50 x 180 cm)
— pult s pamětní knihou (50 x50 x 100 cm).
Na výdajích spojených s přepravou a instalací se
lze individuálně dohodnout.

Koncepce výstavy:
Ackermann-Gemeinde / Matthias Dörr,
Dr. Raimund Paleczek, Dr. Otfrid Pustejovsky
Sdružení Ackermann-Gemeinde / Natascha
Dulíčková, Eva Engelhardt
Česká křesťanská akademie / PhDr. Jan
Stříbrný
Biografické texty:
Wolftraud de Concini
Historické texty:
Matthias Dörr, PhDr. Michal Pehr, Ph.D.,
Dr. Otfrid Pustejovsky
Překlad a jazyková korektura:
Lukáš Dulíček, Veronika Losmanová
Architektura, redakce a grafika:
MAKE*detail / Kristýna Bartoš, Jana Jebavá,
Anežka Součková

