Výroční zpráva o činnosti spolku
Sdružení Ackermann-Gemeinde
v roce 2017
Naše poslání
Posláním spolku je přispívat ke konstruktivnímu utváření Evropy. Činíme tak u vědomí staletí trvajících
společných dějin Čechů a Němců. Svou prací se zasazujeme o smíření obou národů
a o uchování vědomí společné kultury. Při své práci vycházíme z křesťanských zásad. Podstatným úkolem naší
organizace je také charitativní činnost jako jeden ze základních postojů křesťana. Ke spolupráci však zveme nejen
křesťany, ale všechny občany dobré vůle, kteří se chtějí zasazovat o mírové soužití v Evropě i ve světě.
Vážení a milí členové SAG, přátelé, příznivci,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Sdružení Ackermann-Gemeinde za rok 2017. Věřím, že po jejím přečtení
budete moci konstatovat, že činnost našeho spolku se nadále uspokojivě rozvíjí a přináší své plody. Vděčíme za to
našim členům, předsednictvu, sekretariátu našeho sdružení v čele s paní jednatelkou a samozřejmě také našim
partnerům z Německa i z ČR. Jmenovitě bych rád vyzdvihl sesterskou Ackermann-Gemeinde e.V. z Mnichova, Sociální
dílo Ackermann-Gemeinde a Českou biskupskou konferenci. Vedle naší tradiční činnosti, ke které patří pořádání
výroční konference, spolupodílení se na Brněnském sympoziu „Dialog uprostřed Evropy“ či organizace řady dalších
akcí a programů, se náš spolek v uplynulém roce zaměřil na novou oblast veřejného působení. Mám na mysli vznik a
putování výstavy „Svědkové lidskosti“, která dokumentuje život a oběť odpůrců nacismu z řad sudetoněmeckých
křesťanů. Výstava se setkává s velikým zájmem, a tak si určitě nenechte ujít její návštěvu, až zavítá do Vašeho
regionu. Děkuji Vám za Váš zájem o činnost Sdružení Ackermann-Gemeinde a bude mi potěšením, zúčastníte-li se
některého z našich programů v roce 2018.
Dr. Petr Křížek
Místopředseda SAG

Profil organizace
Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vznikl v České republice na počátku roku 1999 jako občanské sdružení.
Navazuje na působení jiného spolku působícího od roku 1946 nejdříve v Německé spolkové republice a později i
v Československu – Ackermann Gemeinde (AG). V roce 2012 začala v rámci SAG působit Spirála Sdružení AckermannGemeinde, skupina mladých do 26 let věku. SAG i Spirála SAG se hlásí k morálnímu odkazu a nejlepším tradicím
Ackermann-Gemeinde.
Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. století „Ackermann aus Böhmen“/„Oráč z Čech“
(česky vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 1994), které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového
Města Pražského. Dílo je dialogem člověka se smrtí o životě a o smrti, o smyslu života, o bolesti… Zakladatelé
Ackermann-Gemeinde byli natolik zasaženi tímto dílem, že po něm pojmenovali své sdružení.
Sídlo SAG a Spirály a kancelář: Vyšehradská 49
CZ-128 00 Praha 2
Česká republika
Tel. +420 221 979 325
Fax: +420 224 910 569
Mobil: +420 722 107 761

E-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
www.ackermann-gemeinde.cz
FACEBOOK:
www.facebook.com/Sdružení-Ackermann-Gemeinde-123290057728691/
www.facebook.com/Spirála-Sdružení-Ackermann-Gemeinde-369839966421036
IČ:
DIČ:

69058211
CZ69058211

Registrace spolku: Městský soud v Praze, spisová značka L 9657
Počet registrovaných členu SAG k 31. 12. 2017: 282 osob z České republiky, Slovenska a Německa
Počet registrovaných členu Spirály SAG k 31. 12. 2017: 37 osob z Česka a Německa
Bankovní spojení:
Č. účtu: 513 435 1706/4000 (CZK), vedený u Expobank CZ, a. s., Vítězná 126/1, Praha 5, Česká republika
Vedení SAG zvolené pro období 2016-2019:
Předseda sdružení a statutární zástupce:
Místopředseda sdružení:
Duchovní rádce:
Jednatelka sdružení:

Mgr. Daniel Herman
Petr Křížek, Dr. theol.
P. Dr. Martin Leitgöb, CSsR
Mgr. Eva Engelhardt

Členové předsednictva 2016-2019:
Mgr. Daniel Herman, P. Dr. Martin Leitgöb, CSsR., Dr. theol. Petr Křížek, Ing. Hans Korbel, Ing. Ralf Kohout, Adolf
Pintíř, Alan Leier, sr. Francesca Šimuniová a Martin Kastler – spolkový předseda Ackermann-Gemeinde e. V.
Členové kontrolní komise 2016-2019:
Heidemarie Ochozková, Gunthilda Klimešová, Ing. Dana Smolková
Členové předsednictva Spirály:
Od října 2017 do října 2019
Mluvčí Spirály:
Zástupce mluvčí:
Duchovní rádce:
Členové předsednictva:

Maruška Sedlinská
Kristýna Kopřivová
páter Josef Hurt
Terka Lekscha Sedlinská, Klára Šárovcová

Přehled nejvýznamnějších událostí a činnosti v roce 2017
Personální změny v kanceláři SAG
Od ledna 2017 nastoupily do kanceláře SAG Amálie Kostřížová a Eliška Pekárková.
Ke konci května opustila kancelář Sdružení Ackermann-Gemeinde Lenka Javůrková, která se po 9 měsících
intenzivní pracovní činnosti v SAG zaměřila na úspěšné dokončení studia.
Od počátku září na její místo vedoucí kanceláře nastoupila Anežka Holubová.

Posily v kanceláři SAG
Od září 2016 nastoupila v kanceláři Sdružení Ackermann-Gemeinde Franziska Bilau, která si náš spolek vybrala pro
absolvování Evropské dobrovolné služby a setrvala zde do srpna 2017. Z řad praktikantů, kteří své praktikum
vykonávají v rámci povinné pracovní stáže, jsme se v červnu rozloučili s Kateřinou Šumníkovou, která vypomáhala
SAG týmu od listopadu 2016. Od října 2017 jsme však mezi námi mohli přivítat její kolegyni Kristýnu Dohnalovou.
Kristýna setrvá v kanceláři SAG do března roku 2018.

Ozvěny výroční konference SAG v Praze
Ve dnech 24. - 26. února 2017 proběhla v hotelu Iris Eden v pražských Vršovicích již tradiční výroční konference
Sdružení Ackermann-Gemeinde, letos s názvem Význam bezvýznamných.
Konference byla zahájena v pátek 24. února místopředsedou SAG Dr. theol. Petrem Křížkem. První příspěvek nazvaný
„Svědek a oběť“ přednesla prof. dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, německá filozofka působící na Filozofickoteologické vysoké škole Benedikta XVI. v Heiligenkreuzu u Vídně. Úvodní večer moderovaný P. Martinem Leitgöbem
byl zakončen zajímavou prezentací aktivit Spirály v podání Elišky Pekárkové a Rebeccy Kopřivové.
Sobotní program začal referátem doc. PhDr. Tomáše Petráčka na téma Národ a církev ve 20. a 30. letech 20. století.
PhDr. Jan Stříbrný poté ve svém příspěvku představil vybrané medailonky martyrů. Následovala pódiová diskuse, do
níž se zapojila i prof. dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. Moderaci sobotního dopoledne převzal historik a člen
Sdružení Ackermann-Gemeinde PhDr. Michal Pehr.
Sobotní odpoledne vyvrcholilo vernisáží výstavy „Svědkové lidskosti“, již zahájili ministr kultury České republiky
Daniel Herman a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Výstava je v Emauzském klášteře k vidění do pátku 31. 3.
a následně bude putovat po dalších českých městech v rámci Česko-německého kulturního jara.
Po vernisáži následovala společná česko-německá bohoslužba v kostele Emauzského kláštera, kterou sloužili
P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference a člen Sdružení Ackermann-Gemeinde, a duchovní
rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde P. Martin Leitgöb, spolu s dalšími kněžími, účastníky konference.
V neděli došlo na představení konkrétních projektů. Nejprve se jednalo o výstavu Lidé na cestě, již představila paní
Anna Hradilková. Dalším příspěvkem byla prezentace vládní kampaně HateFree Culture v podání jejího koordinátora,
fotografa a aktivisty Lukáše Houdka. Tento tematický úsek pak zakončila paní Maria Schossig z drážďanské skupiny
Proti antiromaismu. Moderaci nedělního dopoledne a následné pódiové diskuse převzala sestra Angelika Pintířová,
moderátorka nedělního pořadu „Jak to vidí“ Českého rozhlasu.
Účastníci konference měli nakonec možnost své dojmy probrat při společném obědě. Doufáme, že se jim rozmanitý
program letošní konference líbil a obohatil je o nové informace a zážitky.
Příspěvek hlavní referentky paní profesorky Hanny-Barbary Gerl-Falkovitz bude po finálním zpracování autorky
v průběhu následujících týdnů zveřejněn na našich webových stránkách.
Lenka Javůrková

XXVI. Brněnské symposium „Dialog uprostřed Evropy“: Moc slova (7. – 9. 4. 2017)
Ve dnech 7. - 9. dubna se v Brně uskutečnil již 26. ročník sympozia „Dialog uprostřed Evropy“, který každoročně
pořádají pražská Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde. Loňský ročník konference nesl název „Moc
slova“ s podtitulem Klíč k porozumění světu i hříčka populistů.
Během sympozia se diskutovalo o moci slova a rizicích jeho zneužití, v souvislosti s poválečnou minulostí i při vědomí
současných zápasů. Opírali jsme se o zkušenosti česko-německých a středoevropských vztahů posledních desetiletí.
Milníky vzájemného přibližování na různých úrovních, od historické reflexe až po konkrétní přeshraniční spolupráci,
zpravidla souvisejí se schopností jednotlivců i společenství věci nově nasvítit a pojmenovat.
Akce se konala pod záštitou brněnského primátora Ing. Petra Vokřála.
Lenka Javůrková (redakčně kráceno)

20 let česko-německé deklarace: „Povzbuzení a vzor“
U příležitosti 20. výročí podepsání česko-německé deklarace z 21. ledna 1997 vydali Martin Kastler, spolkový
předseda Ackermann-Gemeinde (Mnichov), a Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde (Praha) toto
prohlášení:
„Česko-německé vztahy se v uplynulých dvou desetiletích vyvíjely vynikajícím způsobem: zintenzivnily se kontakty
mezi lidmi, prohloubila se důvěra a přátelství, jsou překonávána historická tabu, vzniká společná kultura vzpomínání.
Nadcházejícím výzvám budeme stále více čelit společně. Právě česko-německá deklarace z roku 1997 připravila půdu
tomuto novému soužití obou zemí.
K tomu mohlo dojít jen díky tomu, že:
 Jednající strany přistupovaly vážně a citlivě k jednotlivým slovům a formulacím a vedly o nich diskuse.


Deklarace respektuje odlišné pohledy na historii.



Zároveň byly v podobě Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-německého diskusního fóra vytvořeny
dva instrumenty orientované do budoucna, které na základě deklarace podnítily další diskusi o minulosti a
zároveň umožnily projekty v kooperaci.



Tyto instrumenty přeshraniční spolupráce a dialogu byly intenzivně využívány mnoha aktéry a dodnes
naplňují česko-německou deklaraci životem.

To pro nás může být povzbuzením a příkladem ve chvíli, kdy je třeba v obou zemích společně hájit demokracii a
politickou kulturu, z níž demokracie vychází, vůči populismu, nejrůznějším formám egoismu a před nenávistí ve
společnosti i na mezistátní úrovni. Jak toho lze dosáhnout? Citlivým zacházením se slovy a pojmy, empatií, kladením
důrazu na pluralismus a aktivním zastáváním našich evropských hodnot. Tak můžeme i přes odlišné pohledy a
politické názory v budoucnu společně čelit výzvám současného světa.
Ackermann-Gemeinde se v České republice i v Německu od počátku konstruktivně a bez kladení jakýchkoli vstupních
podmínek podílela na vzniku nového, užšího soužití Čechů a Němců. I nadále považuje za svůj cíl pokračovat v
rozvíjení přátelských vztahů mezi Čechy a Němci na základě křesťanské odpovědnosti a tím se podílet na utváření
sjednocené Evropy.“

Víkend setkání a informací Schmochtitz (19. – 21. 5. 2017)
Od 19. do 21. května 2017 se již po 25. konalo víkendové setkání ve Schmochtitz. Motem letošního setkání byla:
„Reformace v česko-saském prostoru: význam a důsledky od 16. století do současnosti.“ Po příjezdu a následné

večeři se účastníci víkendového setkání shromáždili v zasedacím sále. Zde byli všichni přivítáni předsedou uskupení
Nord-Ost Ackermann-Gemeinde panem dipl. ing. Rudolfem Meinlem, a duchovním rádcem panem děkanem
Heinrichem Bohabojem. Poté uvedla paní dr. Gerburg Thunig Nittner prvního referenta. O tématu „Reformace a
protireformace důsledky v Čechách a v Sasku: Tolerance, Vyhnání“ referoval míšeňský kunsthistorik dr. Matthias
Donath, autor mnoha projektů přesahujících hranice mezi Saskem, Polskem a Čechami. Pokud si člověk prohlédne
mapu pohraničních oblastí, může si povšimnout, že Sasko je převážně protestantské, zatímco Lužice, Polsko a Čechy
jsou většinou katolické. Vždy tomu tak ale nebývalo.
Reformační hnutí započalo vlastně teprve až po upálení mistra Jana Husa v Kostnici. On sám byl katolickým knězem.
Snažil se zavést do církve řeč lidu a také vymýtit zneužívání moci v katolické církvi. Husitská hnutí, která vznikla po
jeho smrti, však byla především hnutími utrakvistickými v boji o moc. K nejvýznamnějším osobnostem přelomu 16. a
17. století patří jihomoravský rodák, biskup Jan Amos Komenský. Po bitvě na Bílé hoře musel ale zemi opustit. Utekl
přes Sasko až do Holandska, kde roku 1670 zemřel v Amsterdamu.
Další významnou osobností, která spojuje obě země, byl Jan Mathesius. Jan Mathesius se narodil v Sasku v roce
1504, byl žákem Martina Luthera a jako evangelický kněz přišel do Jáchymova. Zde kázal v kostele sv. Jáchyma a
Anny, a vedl evangelickou školu. V době rekatolizace platil za symbol náboženské netolerance. Zemřel v roce 1565.
Po založení Československa byla katolická církev nejvíce spojována s Habsburskou monarchií. S heslem „pryč s Vídní,
pryč s Římem“ sílilo protestanství. Za podpory prezidenta Masaryka vznikla nová protestantská církev, církev
Československá.
Druhý den byl zahájen představením připravovaných projektů ústředím Ackermann-Gemeinde v Mnichově, paní
Marií Smolkovou. Následně byl uveden první referent druhého dne. Historik působící na Univerzitě Karlově, doc.
Mgr. Jaroslav Šebek, PhD., jehož specializací jsou novější církevní dějiny. Téma jeho referátu „Vzpomínková kultura v
konfliktu: život po životě Jana Husa a Jana Nepomuka“.
Po smrti Jana Husa vznikla na území Čech husitská hnutí, která nebyla ničím jiným než bojem o moc a občanskými
válkami. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 podlehly síly protestantské silám katolickým a započala tzv. rekatolizace
země. Katolická církev tehdy potřebovala osobnost, která by stála jako protipól k, v lidech stále přebývajícímu, Janu
Husovi. V době, kdy vznikly spory o dělení moci mezi králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem Janem z
Jenštejna, rodák z jihočeského Pomuku, generální vikář Jan (Nepomucký, pozn. redakce) podpořil svého biskupa.
Následně odmítl vyzradit zpovědní tajemství, a proto byl zabit a svržen z Karlova mostu do Vltavy. Katolíky byl
povýšen na svatého zpovědního tajemství. První socha sv. Jana Nepomuka vznikla na Karlově mostě již v roce 1683,
ačkoli svatořečen byl až v roce 1729. Jan Nepomucký se stal v době baroka velkým světcem, především ve vyšších
sférách Habsburského domu. Byl považován za opatrovníka zpovědního tajemství a ochránce před povodněmi. Jeho
sochy je možné nejčastěji vidět na mostech, či v blízkosti řek. Je oblíbeným světcem v Čechách, ale i v Německu a
dalších zemích, dokonce v Brazílii. Kult Jana Nepomuckého však nevedl v Čechách k sjednocení lidu, nýbrž k jeho
rozdělení. Tento fakt se měl změnit velkými oslavami v roce 1869. Opak se stal pravdou a oslavy vedly spíše k
dalšímu rozdělení národů.
Po změnách v roce 1989 se osobnost Jana Husa stala ikonou v boji proti katolické církvi, ale i všemu ostatnímu co s
katolickou církví souvisí, jako např. otázka restitucí. Ale i pohled katolické církve na Jana Husa se změnil. Papež Jan
Pavel II. např. svolal sympozium o Janu Husovi v Římě.
Dalším přednášejícím byl český rodák, kurátor, vydavatel a kritik dr. Roland Ritting. Jeho téma neslo název: „Biskup v
době Reformace- Julius Pflug, svědek ekumeny v jednotě.“ Dalším bodem setkání byla studijní cesta. Tento rok
zavedla účastníky do Herrnhutu. Město má téměř 3000 obyvatel a bylo založeno v roce 1722.
Po návratu ze studijní cesty čekalo účastníky setkání velké překvapení v podobě koncertu. Pod vedením Andreho
Georgije zazněly skladby od lužicko-srbského skladatele Kobjele, ale i Mozartova a Haydenova díla.
Další milé setkání je za námi, příští nás ale už čeká!
Ing. Hans D. Korbel, člen předsednictva SAG, (redakčně upraveno a kráceno)

Putování výstavy Svědkové lidskosti v rámci Česko-německého kulturního jara
Výstava Svědkové lidskosti - Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů byla v české verzi poprvé uvedena 25.
února 2017 v Emauzském klášteře. Její vernisáž se konala v rámci výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde
a zahájil ji ministr kultury České republiky Daniel Herman a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.
Za podpory Nadace Hannse Seidela a Česko-německého fondu budoucnosti putovala výstava od dubna letošního
roku v rámci Česko-německého kulturního jara po dalších českých městech. 6. dubna byla výstava zahájena v kostele
sv. Jakuba v Brně. V rámci tradičního brněnského symposia Dialog uprostřed Evropy se konaly dvě komentované
prohlídky vedené dr. Otfriedem Pustejovskym, jedním ze spoluautorů výstavy. Následující měsíc se výstava přesunula
do Olomouce, kde byla k vidění v prostorách Knihovny Univerzity Palackého. Zde se vernisáž konala v rámci semináře
pro absolventy jazykového kurzu pro kněze a řeholní osoby a zahájil ji pomocný biskup Olomouckého arcibiskupství
Mons. Josef Nuzík. Účastníci semináře měli možnost si vyslechnout tematickou přednášku dr. Jana Stříbrného,
rovněž jednoho ze spoluautorů výstavy, který jim přiblížil osudy martyrů, jejichž život byl spjat s Olomouckým
krajem. Duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde, P. Martin Leitgöb, pro účastníky semináře připravil
interaktivní workshop, během kterého měli možnost diskutovat možnosti vzájemného česko-německého obohacení.
K prezentaci výstavy a Sdružení Ackermann-Gemeinde se podařilo využít i Noc kostelů. Výstava byla 9. června v rámci
tohoto projektu zahájena v kostele Nanebevstoupení Páně v Karlových Varech. Zde po krátkém uvedení kontextu
výstavy následovala přednáška dr. Sabine Arend z Památníku Ravensbrück na téma „Náboženská praxe v
koncentračním táboře Ravensbrück“. Dále výstava putovala do Plzně, kde ji 22. června v prostorách DEPA2015 zahájil
plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Po vernisáži, na které rovněž promluvil člen předsednictva Sdružení
Ackermann-Gemeinde P. Adolf Pintíř, následovala diskuse na téma „Sudetoněmecký odpor proti nacistickému
režimu a aktuální vývoj nacionalistických tendencí v EU dnes.“
Putování výstavy pokračovalo za podpory Nadace Hannse Seidela na konci srpna a výstava navštívila tato města:
Šumperk, Svitavy, Ústí nad Labem, Liberec a Opavu.
Eliška Pekárková, projektová referentka Spirála SAG

Noc kostelů 2017 – prezentace SAG (9. 6. 2017)
Opět jsme se prezentovali na již tradiční Noci kostelů v Praze.
Ve spolupráci s Německojazyčnou katolickou farností jsme mohli představit svou činnost a zaměření za pomoci
četných informačních materiálů v prostorách katolického kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce.
Přítomní zástupci Sdružení Ackermann-Gemeinde napočítali přibližně 600 návštěvníků.

Sudetoněmecké dny v Augsburgu (3. – 4. 6. 2017)
I na Sudetoněmeckých dnech v Augsburgu, které se konaly 3. - 4. června 2017, jsme měli své zastoupení. Letos jsme
byli reprezentováni projektovou referentkou Spirály Eliškou Pekárkovou, jednatelkou Junge Aktion Amálií
Kostřížovou, duchovním rádcem P. Martinem Leitgöbem a členem předsednictva Ralfem Kohoutem. Setkání se
zúčastnil také předseda SAG Daniel Herman.

Rohrské léto (30. 7. – 6. 8.)
Již po 27. se letos znovu uskutečnil týden plný hudby, přednášek a milých setkání. Ve dnech 31. července – 7. srpna
2017 se plno kulturních nadšenců z řad Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde setkalo v bavorském

klášteře Rohr. Program byl jako vždy pestrý a téma pro letošní rok znělo: „Reformace - Martin Luther a jeho
předchůdce Jan Hus“. Téma reformace se pak prolínalo všemi směry Rohrského léta – od hudby, přes literární
workshopy až po spirituální impulsy. Počasí účastníkům také přálo. Vedle již tradičních možností kulturního vyžití
jako byly orchestr či sbor, měli účastníci letos možnost navštívit např. kurz českého jazyka. Mezi vyvrcholení
kulturního týdne však zajisté patřilo představení opery Brundibár od Hanse Krásy, které zinscenovaly „rohrské“ děti
pod vedením členky předsednictva Ackermann-Gemeinde Würzburg, Christy Ullmann.
Text SAG

Smíření 2016 – dozvuky
Projekt Smíření 2016 je sice oficiálně za námi, ale my se můžeme těšit z výsledků projektu a z dalších událostí, které s
ním úzce souvisejí. Jedním z takových projektů je Holubice smíření. Výtvarná instalace mladé české akademické
sochařky Josefíny Jonášové vznikla speciálně pro projekt Smíření 2016, jenž v listopadu 2016 zorganizovalo několik
mladých lidí ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde a spolkem Antikomplex. Cílem projektu bylo v rámci
několika provázaných aktivit nejen reflektovat temnou kapitolu naší minulosti – poválečné vysídlení (a mnohdy
vyhnání) německy mluvícího obyvatelstva – ale i poukázat na příběhy lidí, které minulost propojila a ne rozdělila,
kteří sami ukazují, jak může naše soužití vypadat v budoucnu. První instalace byla v kostele sv. Antonína v Praze Holešovicích, následně v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, v kostele sv. Jakuba v Brně, kde byla
uvedena v rámci festivalu Meeting Brno 2017 a nyní se nachází v kostele sv. Jakuba Většího v Prachaticích.
Dalším milým dozvukem projektu Smíření 2016 je vznik webové stránky projektu. Vše si můžete sami prohlédnout
na: www.smireni2016.cz
A v neposlední řadě je nutno zmínit, že na základě projektu a jeho úspěchu vznikl dokument Smíření 2016, který je k
dostání na DVD nebo na internetovém kanálu YouTube.

Ocenění pro čestnou předsedkyni SAG paní Helenu Faberovou
Zakladatelka a v současné době čestná předsedkyně Sdružení Ackermann-Gemeinde paní Helena Faberová byla za
tento rok dvakrát vyznamenána. V září 2017 byla oceněna zlatou medailí sv. Auraciána za zásluhy při šíření
křesťanských hodnot a mimořádné přispění k rozvoji života českobudějovické diecéze včetně posílení českoněmeckého dialogu. Dále v říjnu 2017 byla paní Faberová na návrh rektora Jihočeské univerzity doc. Tomáše Machuly
oceněna primátorem města České Budějovice medailí „za zásluhy“. Tato medaile jé byla 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).

Cena paměti národa
Člen Sdružení Ackermann-Gemeinde pan František Lízna obdržel v pátek 17. listopadu 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".

Sociální příspěvek tzv. „50-Euro-Hilfe“ jako vyjádření úcty německé menšině v České
republice
Jako každoročně zajišťovala kancelář Sdružení Ackermann-Gemeinde i tento rok distribuci tzv. „50-Euro-Hilfe“.
Na následujících řádcích si můžete přečíst více o tomto sociálním příspěvku i informace o tom, komu je tato podpora
určená.
Do Sozialwerku v Mnichově ročně přicházejí stovky děkovných dopisů. Nespočet dopisů a dokladů plní nesčetné
množství šanonů. Tuto finanční podporu získává Sozialwerk od Spolkového ministerstva vnitra (BMI). O tyto
prostředky musí být žádáno každý rok a výše důchodů lidí, kterých se pomoc týká, jsou průběžně aktualizovány.

Využití poskytnuté podpory musí být BMI prokázáno. Pražská kancelář Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. je při
průběhu celé akce nenahraditelnou oporou. Od pádu komunismu 1989/1990 jsme podpořili téměř 2000 lidí. Mnoho
lidí však od té doby zemřelo. Tím se celkové číslo zmenšilo na cca 750 podporovaných každý rok.
Jedno se ale nemění: Podpora německé menšiny zůstává nezměněná z dvojího pohledu. Zatímco z německého úhlu
pohledu se jeví 50 euro za rok jako zanedbatelná částka, tak naopak příjemci pomoci jsou ve své nouzi velmi vděční.
Zmírní se tak přinejmenším alepoň trochu materiální nouze této menšiny. Po desítky let byli Němci v České republice
diskriminováni. Nesměli navštěvovat určité typy škol, často se mohli pouze vyučit nebo museli vykonávat nucené
práce, což se samozřejmě negativně projevilo na výši jejich důchodů.
Současně je velmi důležitý druhý aspekt: kvůli dlouholetému utlačování a znevýhodňování je sebevědomí Němců
v Čechách hodně nízké. U některých trvalo velmi dlouho, než se po revoluci začali prohlašovat za Němce. Nedůvěra
byla velká a zaregistrovali ji i političtí představitelé.
Po dobu pěti let nesměli být přijímáni do seznamu sociální pomoci žádní noví lidé. Dnes je opět možné BMI
předkládat nové žádosti o podporu. Tito Němci žijící „na druhé straně“ vnímají také dnes tuto podporu především
jako humanitární gesto, jako uznání a skromné zmírnění jejich poválečného osudu. Vědí, že na ně Německo, jeho
obyvatelé a spolková vláda nezapomněli.
Na konci roku 2015 vypracovala BMI nové stanovy, jimiž se finanční podpora řídí. Definice chudoby byla
konkretizována a byla určena jasná a neměnná hranice důchodového příjmu. Pokud je důchodový příjem nad touto
hranicí, je podpora zamítnuta. Taktéž se podpora vztahuje pouze na příslušníky tzv. „Erlebnisgeneration”. To jsou ti
lidé, kteří byli poškozeni na konci druhé světové války a obzvlášť v prvních letech vlády komunistického režimu –
Němci narození před 1. lednem roku 1948.
„Sozialwerk“ Seligergemeinde ukončil svoji činnost v polovině roku 2015. Po dobu 41 let se staral o potřebné Němce
v Čechách, stejně jako stále fungující Sozialwerk spolku Ackermann-Gemeinde. Se svolením Spolkového ministerstva
vnitra převzal Sozialwerk Ackermann-Gemeinde případy, které podporovala původní Seligergemeinde, pokud dotyční
lidé s převzetím souhlasili.
Letos vyplatil Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde přes 700 poukázek na sociální podporu 50 Euro-Hilfe.

Z činnosti Spirály SAG:
Jarní setkání Spirály v Praze (11. – 12. 3. 2017)
O víkendu 11. - 12. března proběhlo znovu v Praze na Bílé hoře setkání našeho společenství Spirála. Tématem byla
pokora v mezináboženském dialogu.
Pro mě osobně to byla premiéra, před touto akcí jsem neměl o Sdružení Ackermann-Gemeinde nejmenší tušení. O
akci jsem se dozvěděl od kamarádky Kristýny Kopřivové, která nakonec nejela, ale já jsem přesto nevycouval.
Neoficiální začátek celé akce byl v pátek večer, v jedné hospůdce v centru města. Zasedli jsme ke kulatému stolu a
byla zde skvělá možnost poznat organizátory a další účastníky, všichni byli velice milí. Uznal jsem tedy, že bych víkend
mohl zvládnout i bez Kristýny.
V sobotu ráno jsme dorazili na Bílou horu a nastal onen velký okamžik, kdy jsem se zaregistroval a oficiálně jsem se
stal řádným členem Spirály - na což jsem pochopitelně velmi hrdý. Když dorazili ostatní, nastal první bod programu,
což byla procházka stezkou pokory, kde jsme všichni mohli obdivovat texty a básně o pokoře.
V prvním bloku přednášek proběhlo povídání o pokoře z toho křesťanského pohledu, ať už katolického či
pravoslavného, oba přednášející, Mgr. Michal Prívara i doc. ThDr. Václav Ježek, Ph.D, nám dodali spoustu dobrých
podnětů k přemýšlení. Byla trochu škoda, že nejvíc lákavá přednáška o pokoře v islámu odpadla, nicméně pauzu jsme
mohli využít k občerstvení, které bylo na stole po celý čas, a ke společenské konverzaci. Nebo také k odpočinku, přeci
jenom myšlenky z předchozích přednášek daly zabrat.

O to víc jsme si (v plné síle) užili workshop od Péti, která měla skvěle připravenou přednášku o pokoře v umění, po
níž každý z účastníků obdržel černou, hnědou a zelenou pastelku (žádná žlutá nebo oranžová) a měl se pokusit sám
něco vytvořit. Poté nás v rámci oddychu čekala Taizé modlitba, která se podařila i bez kytary. A také společná večeře,
kde jsme se podělili o myšlenky z přednášek anebo všelijak jinak konverzovali. Třeba o tom, proč někteří nejedí maso
apod. Den jsme uzavřeli společným večerem v klášteře benediktinek.
Další den – neděle, už byl o poznání klidnější. Zašli jsme si na mši do nedalekého břevnovského kláštera a poté
následovala přednáška o pokoře v judaismu. Zde jsme přemýšleli nad mírně povznesenými a humornými příběhy, ale
také nad úvahami velkých myslitelů.
No a tím to taky pomalu končilo, uteklo to bohužel velice rychle. Následoval znovu společný oběd a poté diskuze, co
se nám líbilo nebo nelíbilo, co bychom rádi do příště změnili… ale zas tolik podnětů ke zlepšení nebylo.
Akce byla prostě super! Velký dík organizátorům a všem zúčastněným za příjemný víkend a společenství. Jako hrdý
člen Spirály SAG rád přijedu na další akci znovu!
Cyril Ponížil

Junge Aktion získala prestižní cenu – Cenu evropského občana 2017
Je to skoro neuvěřitelné, ale je to tak! Vedle dalších uznání vyhrála Junge Aktion Ackermann Gemeinde cenu, která
dokazuje, že svou „misi“ zvládla! Všichni nositelé cen byli nominováni vždy právě jedním Europoslancem a následně
vybráni porotou Evropského parlamentu. K nositelům cen z Německa patří: Verein Bürger Europas, Herta Hoffmann,
Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde a iniciativa Pulse of Europe. Ocenění pak byli pozváni k mezinárodnímu
předávání cen do Evropského domu v Berlíně. Mimo to se vítězové ze všech členských států Evropské unie setkají v
říjnu na společné oslavě v Evropském Parlamentu ve Štrasburku.
Junge Aktion byla navržena jedním z členů Evropského parlamentu, panem Arndtem Gerickem, který říká: „Je
působivé vidět, s jakým nasazením a s jakou radostí zde mladí lidé žijí evropskou myšlenku. Jak umožňují,
podporováni duchem Evropy, budování společné Evropy a smíření,“ a v souvislosti s křesťanskými hodnotami
dodává: „Evropa potřebuje tuto pevnou konstrukci hodnot, aby v těchto bouřlivých časech mohla vůbec přežít“. Tato
krásná zpráva znamená pro JA velkou čest a hrdost. Naše Julia (Julia Schäffer, pozn. redakce) se vyjadřuje k události
na FB-profilu pana Gericka: „Jsem velmi hrdá, že mohu být zastupující mluvčí právě v mém mládežnickém spolku, ale
ještě více hrdá jsem na to, co jsme dokázali. Toto vyznamenání znamená nepředstavitelně mnoho a značí, že děláme
správnou věc! Na viděnou v Berlíně.“ Toto ocenění motivuje JA , aby ve své práci pokračovali nadále se stejným
nasazením.

Text: Vedení JA der Ackermann-Gemeinde

PLASTO FANTASTO jubilejní ročník (13. – 20. 8. 2017)
Rok se s rokem sešel a 54 dětí stejně jako 9 vedoucích se od 13. do 20. srpna opět setkalo na našem oblíbeném
Plastu Fantastu v německém městě Haidmühle, aby společně prožili jeden pěkný týden. Tento rok byl ovšem rokem
výjimečným, neboť jsme slavili 20. výročí! V roce 1997 vznikla první myšlenka Plasta a to se muselo oslavit!
Při příjezdu se setkávalo mnoho starých přátel, ale samozřejmě se mezi nimi objevili i nové tváře. Proto nemohly při
prvním večeru chybět seznamovací hry. Poté jsme všechny nováčky provedli celou ubytovnou.
To, co dělalo letošní letní Plasto tak napínavým bylo téma „Šťastný bez hranic“. V našich diskuzích jsme debatovali na
jedné straně o tom, co jsou pro nás hranice a na straně druhé, co pro nás znamená štěstí. K tomu jsme měli dva
referenty, kteří nám vyprávěli o svých životech, a my jsme společně o našem tématu poté diskutovali. Uprchlík z
Etiopie Taye nám působivě vyprávěl, co pro něj, jako pro utečence, znamenají hranice a štěstí. Jako druhého
referenta jsme mohli přivítat Martina Kastlera, který nám ukázal, co znamená být Evropanem a zároveň nám
zodpověděl mnoho otázek, které jsme měli k Evropské Unii.

Výstup na Třístoličník samozřejmě na Plastu nemůže chybět. Sice to bylo trochu náročné, ale výhledy ze shora jsou
každý rok o to krásnější! Při té příležitosti jsme navštívili i plavecký bazén – malý kousek cesty autobusem a pak
skočit do pěkně chladné vody!
Volný čas je také nutnou součástí tábora! Po ranním výběru aktivit – zpěv, sport a jazyková animace, jsme měli
dostatek času se připravit na další bod programu. Různé stěžejní body programu jako např. dvě noční hry nebo tzv.
„Planspiel“ nás, jako skupinu, vždy o něco sblížily.
V sobotu to vypuklo: velké jubileum bylo na řadě! Přijelo nás navštívit mnoho rodičů, dřívější táboroví vedoucí a
účastníci, a v neposlední řadě členové Junge Aktion.
Večer jsme společně povečeřeli a následně začala velmi vydařená party. Hudba, veliký dort a „fotokoutek“ – všichni
se bavili!
Byl to zase jeden vydařený týden, ve kterém jsme si mohli odpočinout od všedního dne, od školy a mohli poznat
nové přátele. Bavili jsme se, ale zároveň jsme se přiučili spoustě nových věcí a nasbírali mnoho zkušeností.
Těšíme se na shledanou!
Laura Meloni (překlad Anežka Holubová)

Podzimní setkání Spirály v Plzni (20. – 22. 10. 2017)
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.
Daniel Kolář (účastník setkání)

Poděkování:
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 AckermannGemeinde München, České biskupské konferenci a Mons. Antonu M. Ottemu.
Dále děkujeme 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.

