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Sdružení Ackermann -Gemeinde a Spirály
Vážení členové a příznivci SAG,
první rok nového desetiletí pro nás začal vydařenou výroční konferencí, o které se také dočtete v tomto vydání
Informačního Listu. V posledních týdnech však naši zemi zasáhla vážná medicínská krize, která stále větší měrou
omezuje nejen životy nás všech, ale také fungování našeho spolku. Především se nejméně do poloviny dubna
nebudou konat akce, na kterých se podílíme, také jsme naše oba dobrovolníky museli poslat domů do Německa.
Náš tým ale pracuje bez větších omezení, jsme Vám nadále k dispozici telefonicky i na mailu.
Jaroslav Ostrčilík
jednatel SAG

Prohlášení předsedy SAG ke koronaviru
Milí členové a příznivci Sdružení Ackermann-Gemeinde, milí přátelé,
obracím se na Vás v nelehké době šířícího se onemocnění koronaviru - COVID19, které je další zkouškou naší
spolupráce, ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči ostatním spoluobčanům. Jako spolek Sdružení AckermannGemeinde se snažíme i napříč těmto těžkostem býti nápomocní, a právě z tohoto důvodu jsme my, i naše
mládežnická organizace Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde připraveni pomoci všem těm, kteří momentálně
nemohou jít nakoupit léky či potraviny a z důvodu vlastní bezpečnosti nechtějí odcházet ze svých domovů.
Posíleni vlastními hodnotami chceme i nyní pokračovat ve své činnosti, v jejímž středu se nachází péče o
vzájemné mezilidské vztahy. Pokud ve svém okolí někoho takového máte nebo sami potřebujete pomoci,
neváhejte se na nás obrátit a my se Vám pokusíme pomoci!
Kontaktujte nás přes emailové adresy sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz nebo kostrizova@junge-aktion.de,
případně telefonicky na +420 722 107 761
Zároveň Vás žádáme, abyste respektovali nařízení vlády a doporučení hygienických organizací, a byli tak
zodpovědní nejenom vůči Vašemu zdraví, ale i ostatním. A především Vás prosíme o vzájemnou ohleduplnost a
o Vaše modlitby za nemocné a všechny, kteří se jim snaží pomoci.
S přáním pevného zdraví,
Daniel Herman
Předseda SAG

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 rozhodli poskytnout
spolku SAG peněžitý dar v období prosinec – březen: CK Křížek, Pavel Mach, Eduard Pajdla a Borek Tichý.
Velmi si Vaší podpory vážíme!

Okénko duchovního rádce
„Padněme do rukou Hospodinových, do rukou člověka padnout nechci...“, říká král David ve 2. knize Samuelově
(24. kap.). A jeho zemi následně stihne trestající Boží ruka.
Důležité jsou okolnosti tohoto příběhu. Země se rozvíjí, zavládl mír a stabilita. David s uspokojením sleduje, jak
se vše daří a všechny statistické ukazatele to potvrzují. Z tohoto pocitu falešného bezpečí musí být vyléčen. Lék
přichází rychle, zasahuje Davidovo srdce.
Také naše společnost se cítí jistá a bezpečná. Schopná nalézt rychlá řešení všech problémů. Toto sebevědomí je
umocněno technickou dovedností, kde řešení je závislé na schopnosti vyhledání všech dat a limitováno
kapacitou příslušných počítačů. Pomocí statistických modelů se nám daří vytvořit představu, která je přehledná
a zvládnutelná.
Narozdíl od biblického krále Davida, který je ochoten přijmout lék z Hospodinových rukou – byť je hořký a trpký je pro nás těžké pochopit jeho význam. Nečekaná globální karanténa nás staví do zvláštní iracionální situace,
protože náhle odhaluje ty okolnosti, které jsou mimo náš zřetel.
Z čeho pramení soucit a solidarita? Co stojí za ochotou obětovat čas i síly ve prospěch druhých? Z čeho vychází
rozhodnutí sloužit druhým?
David kajícně vyznává: „Já jsem zhřešil“ (2 Sam 24,17). Najdeme i my odvahu změnit život?
Výstava Svědkové lidskosti ukazuje, že ani ve vypjaté situaci člověk neztrácí sílu ujmout se trpících a umírajících.
To, co prožíváme, je zvláštní terapie z konzumního způsobu života, který sice umožňuje mít vše, nač pomyslíme,
ale brání nám být opravdu lidmi...
Mons. Adolf Pintíř
Duchovní rádce SAG

Akce SAG a Spirály v roce 2020
Výstava Svědkové lidskosti se právě nachází v Domě česko-německého
porozumění v Rýnovicích, kde měla zůstat do 27. března. V důsledku
epidemie koronaviru ovšem byla odvolána jiná výstava, se kterou
v Rýnovicích počítali. Z popudu hostitelky paní Petry Laurin jsme se tedy
rozhodli, trvání Svědků lidskosti v krásných prostorách Domu českoněmeckého porozumění prodloužit do poloviny dubna.
Další termíny Svědků lidskosti jsou tyto:
Bývalý dominikánský klášter v Českých Budějovicích, 4.-29. května
Františkánský klášter v Hostinném, srpen
Fara v Lipníku nad Bečvou, září
V jednání jsou také zastávky v Ústí nad Labem, Krnově a Jihlavě, kam by se
výstava mohla podívat v druhé polovině roku.

Kvůli opatřením proti šíření viru již musely být zrušeny následující akce Spirály a Junge Aktion der AckermannGemeinde:
Politický týden vzdělávání Junge Aktion v termínu od 8. do 13. dubna, Niederalteich
70. Jubileum Junge Aktion, 9. dubna ve Wörth an der Donau
Kurs politického vzdělávání „Frühlingsplasto“, od 14. do 17. dubna v Bayrisch Eisenstein – náhradní termín bude
od 2. do 5. června

Cesta ze stínu Bílé Hory
Výroční konference SAG „Bílá Hora 1620-2020“ připomněla osudovou bitvu a uctila
oběti dávného střetu i konfesních konfliktů obecně.
Před čtyři sta lety se pár kilometrů za tehdejší Prahou střetla dvě vojska, souhrou náhod a do velké míry
nechtěně. Bitva na Bílé hoře se přesto stala přelomem nejen v dějinách naší země, potažmo Evropy, ale také
církevní historie. A proto se stala tématem naší výroční konference, která se konala o druhém únorovém
víkendu v Praze. V programu nabitém zajímavými přednáškami a podnětnými diskuzemi nechyběla ani návštěva
dávného bojiště a ekumenické nešpory.
Naší ambicí bylo, připomenout osudovou bitvu ve všech jejích souvislostech, a především její dopad na vztah
různých konfesí od sedmnáctého století do dnešních časů. K tomu je ale vhodné, vojenské střetnutí prve zasadit
do širšího kontextu svojí doby, náboženského, společenského i politického. O to se v pátek večer postaral
profesor historik umění Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Jeho přednáška byla
plná zajímavých souvislostí i malých detailů, které nabitý sál přenesly do doby před čtyřmi staletími.
Podobně charismatickým řečníkem je také profesor Stefan Samerski z mnichovské Ludwig-MaximiliansUniversität, kterému pódium patřilo o sobotním dopoledni. Přestože ne vojenský, ale církevní historik, hovořil
také o průběhu samotné bitvy. Kterou líčil tak poutavým a barvitým způsobem, že nejeden posluchač cítil
řezavou vůni střelného prachu a studenou vodu v holínkách, jak se v ranní mlze brodí potokem vstříc
opevněným pozicím stavovských vojsk.
Profesor Samerski vysvětlil také okolnost zmíněnou v
úvodu, totiž že se obě armády ani střetnout nechtěly.
Tehdejší doktrína předpokládala měsíce manévrování vojsk,
než jedné straně došel dech či peníze na žold. Velitel
císařských, zkušený vlámský generál Jan Tserclaes Tilly,
ovšem zastával notně cynický názor, že nechat umřít tisíce
mužů na bitevním poli vyjde levněji, než je po celou zimu a
kdoví jak dlouho ještě živit, šatit a zbrojit. Býval se
neprosadil, kdyby do ležení katolických nevtrhl karmelita
Dominicus a Jesu Maria s obrazem Panny Marie
Strakonické, jíž protestantští vojáci údajně vypíchli oči.
Po profesorově výkladu následovala diskuze moderovaná
páterem Martinem Leitgöbem, farářem pražské Německé Zleva: Stefan Samerski, Martin Leitgöb a Helena Faberová
římskokatolické farnosti. V panelu vedle něj zasedli profesor Samerski, předseda Ekumenické rady církví a
synodní senior ČCE Daniel Ženatý. A zakladatelka našeho spolku Helena Faberová, slovy pátera Leitgöba „matka
Kuráž ekumeny“ v narážce na hru Bertolda Brechta odehrávající se za třicetileté války. Tématem diskuze byla
ekumena v praxi, načež se účastníci přesunuli z Vršovic na Bílou horu, kde je již očekávala sestra benediktinka
Francesca Šimuniová, aby je provedla areálem kláštera.

Účastníci konference při prohlídce kláštera na Bílé Hoře

V bělohorském kostele Panny Marie Vítězné poté
duchovní rádce SAG mons. Adolf Pintíř a farářka
Elisabeth
Veronika
Förster-Blume
z
pražské
německojazyčné evangelické farnosti sloužili ekumenické
nešpory za oběti konfesních konfliktů a smíření mezi
křesťany. Dalším bodem programu byla nedělní
přednáška doktora Martina Vaňáče z Ekumenického
institutu Univerzity Karlovy, která přešla v diskuzi s
doktorem Stanislavem Přibylem, generálním sekretářem
České biskupské konference, a bývalým vedoucím
ekumenického oddělení a šéfem úseku vnějších vztahů
ČCE Gerhardem Frey-Reininghausem. Moderováni
sestrou Šimuniovou hovořili o ekumeně v současnosti.

Velmi povedenou atmosféru setkání i cenné podněty, které během víkendu zazněly, na závěr konference
neopomněli vyzdvihnout předseda našeho spolku Daniel Herman a místopředseda Petr Křížek. Naše každoroční
akce již má svoje pevné místo hned ve dvou kalendářích. Je významnou platformou, v jejímž rámci jsou
tematizovány otázky víry, církevních dějin či postavení křesťana v dnešním světě. Zároveň ale představuje
důležitou příležitost pro česko-německé setkávání a pěstování přeshraničních vztahů. V současné době již
sbíráme inspiraci pro další ročník konference začátkem února příštího roku.
Jaroslav Ostrčilík
jednatel SAG
foto: SAG

Zvukový záznam všech tří dnů konference
si můžete poslechnout na webu SAG v rubrice Novinky

Členská schůze SAG
V rámci únorové konference SAG se opět konala také členská schůze, která schválila výroční zprávu Sdružení
Ackermann-Gemeinde za rok 2019. Dokument je k nahlédnutí na naší webové stránce v sekci „Dokumenty ke
stažení“, a samozřejmě také v kanceláři SAG.

Dialog uprostřed Evropy se nekoná
Naše sesterská organizace Ackermann-Gemeinde a Společnost Bernarda Bolzana připravily s podporou
Magistrátu města Brna již devětadvacátý ročník konference Dialog uprostřed Evropy, který se měl konat o
prvním dubnovém víkendu. Pod titulem „Dvě Evropy? V čem a proč se nedaří nalézt společnou řeč“ se mělo
diskutovat na velmi aktuální téma, tedy proč v západních a východních zemích EU existují tak odlišné, někdy až
neslučitelné postoje ke klíčovým otázkám současnosti a budoucnosti.
V důsledku protiepidemických opatření přijatých v uplynulých týdnech však toto z nejdůležitějších českoněmeckých setkání kalendářního roku muselo být zrušeno. „Velký počet přihlášek ukázal, jak moc námi
Středoevropany letošní téma konference hýbe,“ napsal Martin Kastler, spolkový předseda AckermannGemeinde. „Odřeknutí akce velmi litujeme. Děkujeme za pochopení, doufáme ve zlepšení současné situace a
těšíme se na příští Dialog uprostřed Evropy, který se opět bude konat 26.-28. března 2021.“

Okénko Spirály
Práce mládeže v čase koronaviru
Vzhledem k aktuálnímu stavu zdraví a společnosti v Evropě a ve světě, se předsednictvo Junge Aktion po poradě
s předsednictvem AG rozhodlo zrušit Týden politického vzdělávání Spirály a Junge Aktion v klášteře v
Niederaltaich. Již předtím došlo k posunutí česko-polsko-německého vzdělávání v Kreisau, které pořádá Aktion
West-Ost. Velké setkání s mezinárodní účastí jsou v čase pandemie a boji s virem COVID-19 kontraproduktivní.
Ale přesto by bylo špatně, kdybychom přerušili veškeré kontakty se zahraničím a vnímali problémy s virem
pouze jako problémy „těch ostatních“. Tak se na ale dnešní situaci dívají pravicově-populističtí politici. Naopak,
zvláště v Evropě musíme být solidární se svými sousedy a vzájemně si pomáhat – i přesto, že se nemůžeme
osobně setkávat.
Můžeme k tomu využívat digitální média, můžeme psát našim českým, slovenským a německým přátelům, které
jsme poznali na setkáních Spirály a JA. Můžeme také zorganizovat například společné videohovory nebo online
Stammtisch! Kontakty přes hranice mezi (mladými) lidmi jsou důležité – i v čase koronaviru!
Matthias Melcher
mluvčí Junge-Aktion der Ackermann-Gemeinde

Pozvánky na česko-německé akce
Pouť smíření, 23. května 2020
O předpoledním květnovém víkendu si Brno již po čtrnácté připomene násilné vyvedení více než dvaceti tisíc
svých obyvatel, kteří byli před 75 lety hnáni směrem k rakouským hranicím. Zatímco práceschopní muži museli
zůstat ve městě na nucené práce, do průvodu byly nahnány ženy, děti a starci. Na cestě a v následujících dnech a
týdnech útrapám podlehlo nejméně 1700 z nich.
Od roku 2015 vede trasa symbolicky proti směru historického pochodu, tedy od hromadného hrobu v
Pohořelicích zpět do zahrady Augustiniánů na Starém Brně. Před pěti lety brněnští zastupitelé v souvislosti s
Poutí přijali Deklaraci smíření a společné budoucnosti, která se stala historickým milníkem v procesu vypořádání
se české společnosti s touto kapitolou našich dějin.
Také letošní Pouť bude jedinečným zážitkem a příležitostí pro neopakovatelná setkání. Akce se zúčastní desítky
pamětníků i osobností veřejného života z České republiky, Rakouska a Německa. Formou stánků se opět
představí náš spolek i partnerská Ackermann-Gemeinde a další organizace činné na poli vztahů s
německojazyčnými sousedy či pečující o lidovou kulturu Jižní Moravy.

200 let evangelíků v Jablonci nad Nisou 1820-2020, 28. června 2020
V neděli 28. června 2020 v 9.30 se bude v bývalém evangelickém kostele, dnes chrámu Dr. K. Farského Církve
československé husitské v Jablonci nad Nisou slavit 200. výročí první evangelické bohoslužby, která se konala na
svátek sv. Petra a Pavla 29. června 1820 v tehdy většinově katolickém městysu. Jde o zářný příklad z dějin
mezikonfesních vztahů - evangelickou bohoslužbu pro věřící augsburského vyznání sloužil tehdy pastor Johann
Molnár ze sboru v Křížlicích v Krkonoších na katolické faře u kostela sv. Anny.
Vzpomínkovou bohoslužbu modlitebny povedou Ondřej Titěra, farář jabloneckého sboru Českobratrské církve
evangelické, a Alexander Röhm, farář evangelické farnosti Nejsvětější Trojice v bavorském Kaufbeuren. Tedy
města, kde po válce našlo nový domov mnoho obyvatel Jablonce. Hosty bohoslužby budou P. Oldřich Kolář,
jablonecký římskokatolický děkan, P. Antonín Kejdana OFM, františkán z Liberce-Ruprechtic, zástupci Církve
československé husitské a další představitelé ekumeny. Po bohoslužbě projde průvod městem k bývalé faře u
kostela sv. Anny, kde si malým happeningem připomeneme tehdejší událost.
Rovněž v neděli 28. června v 19.00 završí připomínku jubilea slavnostní varhanní koncert v chrámu Dr. Farského.
V podání Jiřiny Dvořákové Marešové zazní hudební díla spojená s evangelickou i katolickou tradicí.
Zájemci o osobní setkání se zástupci evangelické farnosti z Kaufbeuren jsou zváni v sobotu 27. 6. v 18.00 do
sboru ČCE, ulice Pod Baštou 10, kde proběhne neformální přátelský podvečer. Prosíme, ozvěte se předem na email: jablonec@evangnet.cz.

Vzpomínáme
Zemřela Hedvika Hurníková, zakladatelka Kulturverband v Chomutově
Hedvika Hurníková, rozená Walterová, se narodila 13. dubna 1926 v obci Hora Sv. Šebestiána v Krušných horách.
Její rodiče byli Němci. Otec byl listonoš, maminka si přivydělávala paličkováním. Paní Hurníková navštěvovala
nejprve českou školku, v letech 1936-1940 školu německou. Otec, strýc i dědeček byli aktivními sociálními
demokraty. Všichni byli po roce 1938 perzekvováni, strýc prošel několika koncentračními tábory. Po
přestěhování do Chomutova bydlela paní Hurníková pět let s rodiči a mladším bratrem v jedné místnosti. V říjnu
1944 byla totálně nasazena u firmy Herold v Chomutově. Její rodina nemusela do odsunu. Paní Hurníková po
válce pracovala nejprve v textilní továrně. V roce 1946 se vdala a poté byla na mateřské dovolené. V roce 1956
nastoupila jako vedoucí mzdové účtárny v podniku Pramen, kde setrvala až do důchodu.
V roce 1969 se Hedvika Hurníková stala členkou Kulturního sdružení občanů německé národnosti v Chomutově a
dlouhou dobu byla jeho předsedkyní. Zároveň byla členkou Výboru pro národnostní menšiny při chomutovském
magistrátu. Paní Hedvika Hurníková zemřela 10. prosince 2019.
Text: Paměť národa, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Dění v rodišti Jana ze Šitboře – Jana z Žatce
Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s několika významnějšími aktivitami našeho spolku Mikuláš v loňském
roce, které byly spojeny s osobností rodáka Jana ze Šitboře (někdy z Teplé), od 19. století historiky nazývaného
Jan ze Žatce. Prve jsme instalovali trvalou venkovní dvojjazyčnou výstavu „Jan ze Šitboře, život a dílo“, která je
k zhlédnutí v levé části hřbitova za kostelem sv. Mikuláše. Vydařená vernisáž k této výstavě proběhla 27. června
za přítomnosti senátora Vladislava Vilímce a řady tuzemských i zahraničních hostů. Mezi řečníky vystoupili také
autor výstavy PhDr. Jiří Stočes Ph.D. ze ZČU v Plzni, akademický malíř Jaroslav Šindelář, autor postavy Krista
umístěného na obnovený pamětní kříž, zástupce rodáků pan Franz Metschl a pan Thomas Ludwig, starosta
města Seckach, v jehož okolí našli rodáci nový domov.
Druhou, časově, organizačně i finančně nejnáročnější akcí bylo sochařské sympozium „Kameny pod věží“, které
proběhlo na přelomu července a srpna v parku u kostela. V rámci tohoto sympozia vytvořilo 11 sochařů pod
odborným vedením Jaroslava Šindeláře 11 kamenných děl na téma „Co ve mně evokuje Jan ze Šitboře a jeho
dílo Oráč a Smrt“. Vyvrcholením sympozia byla českoněmecká slavnost za přítomnosti téměř 250 hostů z Čech a
Německa. Mezi řečníky byli opět Jaroslav Šindelář jako odborný garant sympozia, Thomas Ludwig a Franz
Metschl. Sochy, které v současné době můžete vidět v parku, budou na jaře letošního roku trvale umístěny
podél cesty nad parkem za kostelem.
Obě tyto akce spolku byly „kulturním doprovodem“ probíhajících prací na záchraně kostela, které zaštiťuje město
Poběžovice. V tomto kostele sloužil otec Jana ze Šitboře jako farář, pravděpodobně zde byl Jan ze Šitboře i pokřtěn.
Výsledky naší společné snahy už jsou vidět. Věž kostela s novou fasádou a dokončeným oplechováním věže se opět
stala z daleka viditelnou krajinnou dominantou. V uplynulých letech byly kromě prostředků města Poběžovice
využity dotace Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a Česko-německého Fondu
budoucnosti. Přispěli také němečtí rodáci, náš spolek a další drobnější dárci.
V listopadu přednesl architekt Jan Soukup na setkání Freiburské a Plzeňské diecéze v německém Rastattu na oslavách
70 let založení AG ve Freiburgu přednášku o postupu záchrany kostela sv. Mikuláše. Jeho projekční kancelář Ateliér
Soukup Opl Švehla také zajišťuje projektovou dokumentaci na záchranu kostela sv. Mikuláše. Poslední „Janovou“
veřejnou akcí v roce 2019 byla dne 19/12/2019 vernisáž dvojjazyčné výstavy „Jan ze Šitboře, život a dílo“, která
byla instalována na budově Centra Bavaria Bohemia v Schönsee. Vernisáže se zúčastnili zástupci Spolku Mikuláš i
zástupci šitbořských rodáků.
Na konci roku byly za významné podpory Plzeňského kraje ukončeny
práce na přípravě rukopisu knihy „Jan ze Šitboře, úředník, básník,
mýtus“ a navrženo základní grafické řešení této připravované
publikace. Kolektiv 11 autorů z řady univerzitních a vědeckých
pracovišť z celé republiky připravil pod vedením Jiřího Stočese ze
Západočeské univerzity v Plzni odborný souhrn současných poznatků
o Janu ze Šitboře. V roce 2020 se pokusíme sehnat tolik finančních
prostředků, abychom mohli tuto dvojjazyčnou knihu vydat. Také se
budeme snažit i nadále získávat prostředky pro další etapy záchrany
kostela sv. Mikuláše.
Nejen tyto uvedené akce vyvolaly zájem jak o Jana ze Šitboře, tak o
záchranu kostela u širší veřejnosti na obou stranách hranice, což se
projevilo zvýšeným počtem turistů. Ti při návštěvě Šitboře můžou
vidět památník věnovaný Janu ze Šitboře, v rámci výstavy se
seznámit s jeho životem a dílem i si prohlédnout sochy vytvořené na
téma „Oráč a smrt“. Jsme rádi, že Česko-německý Fond budoucnosti
v prosinci uplynulého roku přislíbil na rok 2020 podporu ve výši
400 000 Kč na pokračování záchrany kostela sv. Mikuláše i v roce
letošním. Veškeré naše aktivity by také nebyly možné bez podpory
Města Poběžovice a jeho pracovníků, se kterými máme výbornou Kostel sv. Mikuláše v Šitboři
spolupráci.
Věřím, že naše snaha o obnovení kostela sv. Mikuláše v Šitboři a objektivní připomínání osobnosti Jana ze
Šitboře a jeho díla bude úspěšně pokračovat i v dalších letech.
text a foto: Ivo Dubský
spolek Mikuláš, z.s.

Informační List elektronicky
Usilujeme o to, abychom Vám sdělovali informace o dění v SAG v co nejpříjemnější formě. Pokud chcete raději
dostávat náš Informační List elektronicky než poštou, napište nám na naši e-mailovou adresu
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz a rádi Vám jej budeme zasílat takto.

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 O nás – Členství.

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech
z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů. Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích
vydáních Informačního Listu.
Jsme také velmi vděčni za Vaši podporu formou finančních darů, zejména těch určených na provoz naší
kanceláře. Pokud máte zájem přispět na činnost Sdružení Ackermann-Gemeinde, rádi se s Vámi setkáme
také osobně a probereme všechny možnosti. Bankovní spojení i kontakt najdete níže. Předem děkujeme.
Informační list vychází v Praze 4x ročně. Evidováno u MK ČR E 20858. Toto číslo 1/2020 vychází v březnu 2020.
Uzávěrka čísla 2/2020 je 15. června 2020.
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