I

nformační

L

ist č. 1/2014

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály
Vážení a milí členové a příznivci,
dovolte mi, abych Vás jako nově zvolený předseda Sdružení
Ackermann-Gemeinde pozdravil. Rád bych vyjádřil své díky členům
našeho spolku za všechny hlasy, kterými jsem byl zvolen do
předsednictva, stejně tak i svým kolegům, kteří mě zvolili
předsedou.
Mé rozhodnutí opět se ucházet o místo v předsednictvu a v případě
úspěchu i o místo předsedy SAG, bylo důležitým životním
rozhodnutím. Sdružení Ackermann-Gemeinde, kterého jsem členem
od roku 2003, je pro mne nejen srdeční záležitostí, ale také pilířem
česko-německého smíření a tvůrcem dobrých sousedských vztahů.
Dílo spolku stojícího na křesťanských základech a mající díky své
sesterské – německé Ackermann-Gemeinde desítky let trvající
tradici, je velké v mnoha ohledech. Nejde totiž jen o smíření,
ale i uvědomění si síly a odpovědnosti za mírové soužití národů
v Evropě, které jeho členové nesou a neúnavně rozvíjejí. Zde bych
rád proto vyjádřil své poděkování i úctu Vám, členkám a členům, za
práci, kterou skrze své přihlášení se k myšlenkám AckermannGemeinde odvádíte. Odpovědnost, kterou jsem volbou předsedy
přijal je pro mne spojena i s hrdostí být vaším zástupcem
a současně úctou před vámi, kterým jsou česko-německé vztahy důležité a často i životní cestou.
Rád bych na tomto místě poděkoval i svému předchůdci Jaromíru Talířovi, který stál v čele SAG šest let. Mohl jsem
sledovat, jak díky jeho práci Sdružení Ackermann-Gemeinde získalo ještě pevnější místo a respekt mezi všemi,
kterým jde o ideu mírového evropského společenství a dobré vztahy mezi sousedními státy. V letošních volbách již
do předsednictva nekandidovali dlouholetí členové předsednictva Marie Smolková, P. Josef Hurt a náš mnohaletý
duchovní rádce P. Adrián Zemek OPraem. I jim patří můj dík za odvedenou práci, upřímné nasazení, duchovní
vedení i modlitby.
Váš
Daniel Herman

Z činnosti SAG
Sdružení Ackermann-Gemeinde je spolkem a má nové předsednictvo
Důležitou změnu pro SAG přinesl nový občanský zákoník, který vešel v účinnost 1. ledna letošního roku. Sdružení
Ackermann-Gemeinde v důsledku nového zákona změnilo právní subjektivitu a z občanského sdružení se stalo
spolkem. Tím však změny nekončí, neboť zákon nám ukládá, že nejpozději do 3 let je třeba uvést naše stanovy do
souladu s novým zákonem a celý proces je třeba zakončit naším zapsáním u rejstříkového soudu. Novými povinnosti
se proto zabývala i členská schůze, která se sešla 23. února v pražském hotelu EXE Iris. Usnesení nejvyššího orgánu
pověřilo nově zvolené předsednictvo, aby všechny změny předložilo ke schválení nejpozději do dvou let. Práce na
změnách našich stanov však již začaly, a tak věříme, že úkol bude splněn již v letošním roce a členské schůzi Sdružení
Ackermann-Gemeinde budou upravené stanovy a vnitřní předpisy předloženy ke schválení již v roce 2015.
Členská schůze spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde na svém zasedání 23. února zvolila také nové předsednictvo
pro dvouleté období 2014-2016. Volilo se 7 z 9 kandidujících členů. Mezi kandidujícími byli: Helena Faberová, Daniel
Herman, Ralf Kohout, Hans Korbel, Petr Křížek, Alan Leier, Michal Pehr, Tomáš Sedlák a Jaromír Talíř. Na místo
duchovního rádce kandidoval P. Martin Leitgöb, který je duchovním německé farnosti v Praze. Nově zvolené
předsednictvo následně na svém prvním zasedání zvolilo předsedu a místopředsedu. Členská schůze zvolila i tři
členky dozorčího výboru. Na místa kandidovaly: Heidemarie Ochozková, Gunthilda Klimešová a Dana Smolková.

Výsledky voleb
Předsednictvo SAG pro období 2014-2016
Daniel Hermann – předseda spolku, Jaromír Talíř – místopředseda, členové: Helena Faberová, Ralf Kohout,
Hans Korbel, Petr Křížek, Alan Leier,
Duchovní rádce pro období 2014-2016
P. Martin Leitgöb
Dozorčí výbor pro období 2014-2016
Heidemarie Ochozková, Gunthilda Klimešová a Dana Smolková

Zleva: Petr Křížek, P. Martin Leitgöb, Ralf Kohout, Daniel Herman, Jaromír Talíř, Jan Heinzl, Alan Laier, Amálie Kostřížová,
Hans Korbel a Helena Faberová

Členské příspěvky pro rok 2014
Vážení členové Sdružení Ackermann-Gemeinde, v příloze prvního čísla Informačního listu naleznete složenku pro
platbu členského příspěvku pro rok 2014, který činí minimálně 250,--Kč. Jako rozlišovací symbol platby uvádějte
prosím vaše příjmení, které vepište do kolonky „Zpráva pro příjemce“.
Za zaslané členské příspěvky děkujeme.

Výroční konference se věnovala evropské identitě po 100 letech od vypuknutí I. světové války
Pražská konference Ackermann-Gemeinde věnovaná
hledání evropské identity v souvislosti s letošním stým
výročím začátku první světové války ukázala jednu základní
věc: lidé z různých států, různých vyznání stejně jako lidé
dobré vůle si přejí žít v demokratickém světě zaručujícím
svobodu, toleranci a dialog.
Příčinou byl vypjatý nacionalismus zdůrazňující
nadřazenost jednoho národa nad druhým. Vůči tomu
nebyli imunní ani mnozí křesťané v žádném
z nástupnických států habsburské monarchie. To během
konference připomněl jak historik Jaroslav Šebek
z Historického ústavu AV ČR, tak Peter Morée
z Evangelické teologické fakulty UK Praha.

Zleva: Jan Stříbrný, Peter Morée a Jaroslav Šebek
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Po první světové válce se církve často přímo ztotožňovaly
s konkrétním národem. V Československu definovaném
jako národní stát Čechů a Slováků byla katolická církev
v hluboké defenzivě vzhledem k velkému počtu výstupů
jejích členů a protikatolickým postojům řady vedoucích
státních představitelů: „Proto také čeští katolíci v této fázi
stavěli loajalitu vůči národu výše než hledání styčných
bodů s německými věřícími... Signifikantní byl pro tehdejší
postoje českého katolicismu názor spisovatele Jaroslava
Durycha, který tvrdil, že spolupráce s německými katolíky
by měla osudnější následky než habsburský protektorát,“
zdůraznil Jaroslav Šebek.
Petr Morée pak připomenul vděčnost českých evangelíků
V sobotu odpoledne jsme byli hosty Rakouského kulturního císaři Františku Josefovi I. poté, co je protestantským
fóra. Na obr. ředitelka Natascha Grilj a rakouský historik patentem z roku 1861 zrovnoprávnil s katolíky – byť se
Philipp Lesiak.
z jejich hlediska jednalo jen o polovičaté řešení. Po pádu
monarchie u nich převážila loajalita k českému národu a vymezení vůči římskokatolické církvi. Po císaři zaujal místo
spasitele T. G. Masaryk. Morée se rovněž zabýval minulostí německé evangelické církve v Československu. Ve
třicátých letech byli někteří její členové předáky Sudetoněmecké strany. Na konferenci této církve v srpnu 1934
v přednášce „Národ Boží mezi národy“ zazněl výrok, že třetí říše je odleskem Božího království. Vedení této církve,
například ústy církevního prezidenta Wehrena Fenniga, už v roce 1937 varovalo před ztotožněním víry a národa.
Vyrovnávat se s dědictvím minulosti lze různým způsobem. Norbert Axmann z velvyslanectví Spolkové republiky
Německo při zahájení konference
připomenul
především
postavu
kancléře Konráda Adenauera a jeho
úsilí o smíření po druhé světové válce
na křesťanském základě. Během českoněmecké mše svaté sloužené v
pražském chrámu Panny Marie Sněžné
zazněla z úst P. Antona Otteho, rodáka
ze slezské Vidnavy, následující slova:
„Nepřátelství
nekončí
porážkou
Jak spolu národní státy a jejich společnosti komunikují dnes? Nedělní diskuse se
nepřítele, ale smířením. Tedy tím, že zúčastnili ministr kultury Daniel Herman, rakouský vyslanec Martin Hojni, ministr
se z nepřítele stane přítel.“
zahraničí v.v. Josef Zieleniec, a vedoucí saského zastoupení v Praze Stefanie
Rehm. Moderoval Adrian Portmann-von Arburg

Michal Šimek
Vyšlo v Perspektivách 5/2014 (příloha Katolického týdeníku 10/2014 s datem 4. - 10. března 2014).

Informace nejen z oblasti česko-německých vztahů
Projekt Do Německa na zkušenou! již po desáté!
13. března 2014 se v prostorách Velvyslanectví spolkové republiky Německo v Praze uskutečnila jubilejní
10. závěrečná prezentace. Úvodního slova se ujal Jeho Excelence, pan velvyslanec Detlef Lingemann, zdravici
pronesli i další významní hosté a zástupci partnerů projektu. Následně byla zrekapitulována činnost projektu
v uplynulých 10 letech a dále se prezentace podrobněji věnovala roku 2013. Na závěr byly předány certifikáty
referentům a představeni noví koordinátoři pro následující projektové období.
„Budoucím koordinátorům bych popřála především to, aby jim vedení projektu přineslo takové zkušenosti, jako nám
a abychom se zde mohli sejít za dalších 10 let, kdy se projekt tím pádem stane nedílnou součástí česko-německých
vztahů.“ Alena Vlachová, bývalá koordinátorka projektu Do Německa na zkušenou!. (Úryvek z videa, které vzniklo
právě u příležitosti desátého výročí projektu.) Ve druhé části programu proběhla diskuze na téma "Motivace učitelů
pro kvalitnější vzdělávání němčiny“, vedle hlavních diskutujících Jana Lontschara, ředitele Koordinačního centra
česko-německé výměny mládeže Tandem Plzeň, Marie Smolíkové, zástupkyně Katedry germanistiky a slavistiky
Západočeské univerzity v Plzni a Veroniky Lachnitové, učitelky německého jazyka na střední škole v Praze, se do
diskuze zapojili i další hosté závěrečné prezentace. Příjemnou závěrečnou tečkou bylo přizvání hostů panem
velvyslancem ke společné recepci.
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Do Německa na zkušenou! je projekt Česko-německého fóra mládeže. Prostřednictvím interaktivních prezentací
na středních a vysokých školách přispívá projekt ke zvýšení povědomí studentů o možnostech v Německu – studia,
práce, dobrovolnictví a obecně dalšího působení v česko-německých vztazích, k jejichž rozvoji projekt také
přispívá. Úzce spolupracuje s významnými partnery, jakými jsou Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví
spolkové republiky Německo v Praze, DAAD, Tandem Plzeň a Goethe-Institut.
Kateřina Papežová, e-mail: nazkusenou@gmail.com
Facebook.com/schulprojekt

Vzpomínáme
Mons. Karel Fořt
V úterý 21. ledna 2014 v Českých Budějovicích zemřel ve věku 92 let
katolický kněz monsignor Karel Fořt, bylo mu 92 let. Karel Fořt se
narodil 8. listopadu 1921 v Rožmitálu pod Třemšínem. Gymnázium
absolvoval ve Strakonicích a Českých Budějovicích. Za svou aktivní
činnost ve skautu za války byl v roce 1940 vyšetřován a krátce
vězněn gestapem. Tento okamžik byl rozhodující pro jeho
rozhodnutí stát se knězem. Následující rok proto nastupuje do
kněžského semináře v Českých Budějovicích. Během studia je
nasazen na nucené práce v Rakousku. Již po komunistickém puči
(v únoru 1948) byl 27. června 1948 vysvěcen na kněze
a ustanoven kaplanem ve Vimperku a okolí. V roce 1950 byl nucen
utéct před komunistickou mocí do exilu. Poté se zapojil do misijní
činnosti v severním Alžírsku. V letech 1960 - 1995 se pak trvale
usazuje v Bavorsku, kde se podílí na vzniku a činnosti České duchovní
služby. Sám vede českou farnost v Mnichově. V roce 1980 nastupuje na místo redaktora náboženského vysílání Rádia
svobodná Evropa. 28. října 2012 obdržel z rukou prezidenta ČR Řád TGM za celoživotní dílo.

Okénko Spirály
Německo-česko-slovenský Silvestr 2013
Od 28. prosince 2013 do 1. ledna 2014 se uskutečnil další ročník tradiční
akce Junge Aktion a Spirály, tentokrát navíc ve spolupráci se slovenským
sdružením ZKSM. Opět jsme si užili famózní čtyři dny v báječném
kolektivu a přitom poznali několik krásných míst Slovenska. Byli jsme
ubytováni v horském hotelu Eva ve Svätém Juru u Bratislavy. Tématem
setkání byly „menšiny“, což je problematika, pro niž právě Slovensko
nabízí mnoho námětů k poznání a zamyšlení. V rámci přednášek jsme
se seznámili se slovensko-rakouskými a slovensko-maďarskými vztahy
v minulosti i dnes. Velmi zajímavá byla také prezentace romské
občanské iniciativy z Detvy. Na výletech jsme navštívili Bratislavu, která
bývala v minulosti vskutku středoevropskou multikulturní metropolí,
a také Komárno, kde pospolu žijí Slováci a Maďaři již po staletí. Do
programu byly samozřejmě zařazeny také mše svaté, které byly
slouženy vždy dvojjazyčně německo-slovensky. Úspěch u všech
účastníků slavily tradiční JAlerské „KAKy“. Vyvrcholením programu byl
silvestrovský ples a party, které se moc povedly. Akce prostě jako
obvykle neměla chybu!
Lukáš Ďulíček
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 1/2014 vychází v dubnu 2014.
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