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Sdružení  Ackermann -Gemeinde a Spirály  

 
 

 
Vážení a milí členové a příznivci, 
 
je to teprve pár týdnů, co jsem po Evě Engelhardt převzal štafetu jako jednatel Sdružení Ackermann-Gemeinde, 
obracím se tedy na Vás touto cestou poprvé. Předně nám tedy přeji, aby se SAG v nadcházejícím roce i dalších 
letech rozvíjela stejným tempem, jako za Evina působení. Což je věru vysoko nastavená laťka, kterou se budu 
všemi silami snažit držet. 
A samozřejmě Vám i Vašim blízkým přeji požehnané Vánoce a klidné svátky, přes které vkročíte do vydařeného 
roku 2020. 

Jaroslav Ostrčilík 
Jednatel SAG 

 

Okénko duchovního rádce   
 

Náš rok začíná prvního ledna, počítáme letopočty, ale také školní rok, rok fiskální apod. Čas také ovlivňují různé 
sezóny nebo kampaně. Vedle tohoto lidského rozdělení máme ale také život uspořádaný Bohem. Náš život je 
totiž jeho dar.  
Liturgický rok relativizuje náš čas, měřený lidským pohledem, a vztahuje ho k Bohu. Dává nám možnost 
všimnout si, že vedle času, tak, jak si ho organizujeme, žijeme ještě v jiném řádu. V liturgickém roce máme 
příležitost poznat, že Bůh se nám, lidem, vydal (Vánoce) a Bůh se za nás vydává (Velikonoce).  
Proto je slavení Vánoc tak důležité; proto je tak významné prožívat o Vánocích obnovu lidských vztahů – tím se 
totiž rozvíjí náš vztah k Bohu. 

Adolf Pintíř 
Duchovní rádce SAG 

 

Poděkování Evě Engelhardt  
 

Děkujeme Evě Engelhardt za její práci pro Sdružení Ackermann-Gemeinde, které tak úspěšně pomáhala rozvíjet. 
Přejeme jí, aby se jí v osobním a profesním životě nadále dařilo a aby ji Pán Bůh opatroval.  

Eva byla jednatelkou SAG od března 2015 do listopadu 
2019. Za tuto dobu vedla celkem 23 lidí z Česka i 
Německa a spolupracovala se třemi předsednictvy SAG. 
Prostřednictvím Evropské dobrovolnické služby (ESC) do 
kanceláře přivedla nové posily. Navázala spolupráci 
s organizacemi Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, 
Tandem, Bilingualis a Pragkontakt, které mimo jiné 
rozvíjejí práci s našimi dobrovolníky. Pod vedením Evy se 
podařilo uspořádat dvě velká setkání s AG v Českých 
Budějovicích a Landshutu, důstojné oslavy 20. výročí 
založení SAG a tři výroční konference, a také projekt 
Smíření 2016. V neposlední řadě pak byla vytvořena 
výstava Svědkové lidskosti, která se od roku 2017 
představila již na 21 místech po celé republice. 

V tomto výčtu dosažených úspěchů chybí velké množství drobné práce, bez které by SAG nemohlo fungovat a 
nebylo by tak příjemným místem setkávání. Evi, děkujeme! 

SAG 
Foto: Eva Engelhardt společně s novým jednatelem Jaroslavem Ostrčilíkem, SAG 



 

 
 

Poděkování za podporu  
 

 

Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto roce již uhradili členský 
příspěvek. Velký dík náleží i našim členům a podporovatelům, kteří poskytli spolku SAG peněžitý dar v období 
říjen - prosinec: František Lízna, Martin Polák, Felicitas Stránská, Přemysl Zdeněk a manželé Zezulkovi. 

Velmi si Vaší podpory vážíme!  

 
 

Změny v kanceláři SAG   
 

Jak již víte z minulého čísla, máme nové dobrovolníky z Německa, Annu Nouri a Tobiase Richtera. 
 

Dobrý den, 
Jmenuji se Anna Nouri a jsem nová ESC dobrovolnice pro Spirálu SAG! 
Narodila jsem se v Hannoveru, městě Kelly Family a Gerharda Schrödera, ale 
vyrostla jsem u krásného „Švábského moře“ – Lindau am Bodensee. A ano, 
Lindau patří k Bavorsku, a ne k Baden-Württenmergu. Tlachat po Bavorsku 
bohužel neumím, ale za to mám moc ráda bavorskou kuchyni (sýrové špecle, 
bílé klobásky, Obatzdu a samozřejmě preclíky). 
Je mi 18 let, z čehož jsem většinu času strávila ve škole. Tam jsem byla pro 
každou legraci a k tomu jsem se snažila být aktivní v různých zájmových 
kroužcích a sama je organizovala. Podařilo se mi například uspořádat pro 
knihovnu AG dny čtení pro základní školy, učila jsem žáky 6. třídy, jak 
zacházet se sociálními sítěmi, anebo jsem doučovala matematiku a fyziku. 
Také jsem založila vlastní pracovní skupinu při AG o lidských právech, kde 

jsme především diskutovali na toto téma a organizovali jsme různé výstavy fotek a přednášky. 
Když nejsem zrovna ve škole, tak nejraději s kamarády plavu v Bodamském jezeře (v létě) nebo s nimi jezdím na 
lyžích (v zimě). Kromě toho vášnivě ráda chodím do divadla a kina, zabořím nos do pěkné knihy nebo chodím do 
kavárny na velký hrnek čaje. 
Jelikož pocházím z malého městečka, těším se na české hlavní město a na všechny památky, muzea, parky a 
akce. Nejvíc se ale samozřejmě těším na to, jak poznám nové kamarády a získám zajímavé zkušenosti. 
Těším se na společná setkání! 

Anna Nouri 
Překlad a foto: SAG 

 

 
Ahoj, 
Jsem nový dobrovolník SAG v Praze – Tobias. 
Je mi 18 let a pocházím z Berlína, takže mám již zkušenosti s velkým 
městem. Přesto každý den zjišťuji, jak velké jsou rozdíly mezi oběma 
kulturami a hlavně jazyky. 
Dlouho jsem nevěděl, jestli chci se chci stát dobrovolníkem. Ale jakmile se 
naskytla šance pracovat pro SAG, tak jsem se už dlouho nerozmýšlel. A nyní 
se mi potvrdilo, že jsem si nemohl nic lepšího přát než tady pracovat. 
Především proto, že zde dělám něco úplně jiného, než jsem doposavad 
zažil. Nejlepší pak je, když se mohu účastnit různých akcí a pomáhat při 
jejich organizování. 
Doma jsem ve volném čase rád hrál na kytaru a také jsem hodně sportoval, 
například jsem dělal judo a lehkou atletiku. Proto doufám, že budu moci 
tady v Praze v tom svém mezitím již dvanáctiletém martyriu pokračovat. 

Ještě přesně nevím, co chci studovat po návratu do Německa. Ale doufám, že za ten rok v SAG dokážu nasbírat 
mnoho inspirace a nápadů, co by to mohlo být. 
Doufám, že se brzy setkáme při nejbližších setkáních a akcích. Těším se na Vás! 

Tobias Richter 
Překlad a foto: SAG 



 

 
 

Komentář 30 let svobody 

 
Revoluce řečená sametová je bezesporu jedním z nejsvětlejších okamžiků našich dějin. Nebyly to zloba a 
nenávist jako po válce nebo čím dál větší měrou dnes, ale touha po svobodě a spravedlnosti, které elektrizovaly 
naši společnost a zatřásly dějinami. Škarohlídi sice již dlouho tvrdí, že se klíči nezvonilo za demokracii a vládu 
práva, ale pro západoněmecký blahobyt. Nechci s nimi souhlasit, a přece mají do velké míry pravdu. 
Bylo mi šest, když jsem s tátou stál na brněnském Náměstí svobody plném lidí. Nechápal jsem, čeho jsem 
svědkem, tu atmosféru ale nikdy nezapomenu. Chladný vzduch se tetelil nadějí, radostným očekáváním a 
sounáležitostí. Navzdory tomu, že se mnoho lidí také těšilo na barevný televizor a VHS přehrávač, pojmy jako 
pravda a láska tehdy na chvíli přestaly být prázdnými, tolika dokonce stály za riziko rány obuškem. 
Třicet let poté je pravdoláskař nadávkou, soucit a pomoc bližnímu jsou vykládány jako v lepším případě slabost, 
v tom horším jsou považovány za trestuhodně nežádoucí. Náš stát by se přetrhl pro oligarchy, kteří jej ovládají, 
zatímco lidi na okraji života a společnosti stěží bere na vědomí, natož aby jim účinně pomáhal. Sociální práci ve 
vyloučených lokalitách, pomoc lidem bez domova nebo třeba péči o drogově závislé „outsourcuje“ na neziskové 
organizace, kterým zároveň stále tvrději omezuje zdroje.  
Chce se říci, že politickou represi z před listopadem nahradila represe sociální. Vytváříme ghetta, ve kterých se 
násobí beznaděj a sociálně-patologické jevy. Naše mnohostranně disfunkční školství segreguje děti nejen podle 
barvy pleti, ale v důsledku především podle společenského statusu rodičů. Bují vrcholně odporný obchod s 
chudobou, kdy nespravedlivý byznys s exekucemi uvrhá celé rodiny do neřešitelných situací. Jejich děti pak 
vyrůstají po ubytovnách bez šance na slušné vzdělání a důstojný život. 
Majitelé těchto zařízení si účtují absurdně přemrštěné nájmy, které hradíme my ve formě státních příspěvku na 
bydlení. Z našich daní se platí také řešení následků životních situací, do kterých jsou chudí lidé tlačeni. Podobně 
je tomu s šokujícím ničením naší krajiny a venkova, i to dotujeme z vlastních kapes. Agrobaroni shrábnou zisk, 
zatímco ozdravení přírody a obnovu jejích vydrancovaných zdrojů zaplatíme my všichni, hlavně vaše děti.  
Zkrátka to vypadá, jako by nám tu pravdu a lásku, náš stát a naši zemi, někdo ukradl. Veksláci a grázlové, kteří v 
devětaosmdesátém jen převlékli kabáty a chopili se příležitostí. Ale není to spíš tak, že jsme si naše věci veřejné 
nechali ukrást? Byly popsány stohy papíru o tom, co všechno nositelé tehdejší změny mohli či měli udělat jinak, 
nebo jak sveřepě se drží vzorce myšlení z dob totality. Kolik šancí na lepší zemi jsme využili, a kolik promarnili. 
Co však je hlubší příčinou toho, že třicet let po sametu sice máme velká auta a širokoúhlé televizory, v jiných 
ohledech jsme se ale příliš neposunuli? Na mysl se dere paralela s podzimem roku 1918. Symbolem obou 
přelomů je Čechy dlouho ignorovaný, ba zatracovaný intelektuál. Humanista s vizí, kterého bychom si v 
klidnějších dobách do svého čela neposadili ani omylem. Jehož ideály pošpinilo netransparentní přerozdělování 
majetku, politiku opanovaly partikulární zájmy, korupce a klientelismus. Rozmohla se frustrace a následovalo 
zavržení oněch idejí. První republika skončila katastrofou. 
Pravda, neměla to jednoduché. Dnes máme nesrovnatelně větší „klid na práci“, přesto nám to budování státu a 
společnosti hapruje stejně, jako tehdy. Ani deset milionů dílků totiž netvoří celek, pokud je nic nespojuje. 
Lepidlo, které je silnější než sobectví a hamižnost. Nerozorám celou krajinu do nekonečných lánů nasáklých 
chemikáliemi, ve kterých přežijí jen mravenci a hraboši. Nezbourám historicky hodnotnou budovu pro 
krátkodobý zisk, nebudu plivat po lidech jiného názoru, nebudu zneužívat těžkosti druhých.  
Neudělám to, protože za svoji zemi nesu odpovědnost. Za všechny, kdo ji se mnou sdílí dnes, za odkaz těch 
přede mnou a za osud těch po mně. A není podstatné, jestli toto vědomí přesahu čerpám z učení Ježíšova nebo 
zcela „světské“ morálky. Vychází totiž z univerzálních hodnot zasazených do velkého příběhu o tom, kdo jsme a 
proč. A ten nám chybí. Moderní česká společnost se vyvíjela v opozici vůči němectví a Vídni, takže si 
nevybudovala (či neměla čas vybudovat) silnou pozitivní identitu, onen jednotící prvek. 
Kromě piva a hokeje je češství přece o tom, že nejsme ONI. Němci, Romové, Evropani, muslimové, Eskymáci. To 
proto, že je ten náš základní narativ tak vylučující. Co je české (tschechisch), to je bez diskuze dobré. Co ale je 
české (böhmisch) a moravské, jenže spojené s tím druhým jazykem, do našeho příběhu nepatří. Snad kromě 
Kafky, turisté ho znají a dobře se prodává na suvenýrech. Naše porozumění tomu, odkud přicházíme, je tedy 
kusé a zkreslené. Není divu, že ani přesně nevíme, kde stojíme, natož kam směřujeme.  
Listopadové morální obrození bylo do velké míry jen vzedmutím, které zase jednou vyhořelo téměř ve svůj opak. 
Je na čase ten začarovaný kruh konečně rozseknout, dnešní doba k tomu představuje dokonalou příležitost. 
Rostoucí část naší společnosti se zajímá o naše německojazyčné dědictví, opatrně se čelem začínáme stavět i k 
holocaustu Romů či stínům rudé totality. A již nemáme holé ruce, držíme v nich nezměrný potenciál 
informačních technologií, můžeme zakládat či podporovat občanské iniciativy, koukat se mocným pod prsty jako 
nikdy dříve. Pojďme si nenechat ukrást dalších třicet let. 

Jaroslav Ostrčilík, Jednatel SAG 



 

 
 

Předsednictvo SAG 

  
Ve dnech 29.-30. listopadu 2019 se uskutečnilo výjezdní zasedání předsednictva SAG v Dobré Vodě u Sušice. Na 
programu jednání byly především koncepční záležitosti a otázky o dalším směřování naší organizace. Řešila se 
užší spolupráce mezi Spirálou a SAG, rozvoj členské základny a nové možnosti financování sdružení. 
Akce také napomohla ke vzájemnému seznámení nových členů předsednictva, protože od únorové volby došlo 
hned ke třem změnám. Jaromíra Talíře nahradil na pozici člena předsednictva Tomáš Zelinka. Evu Engelhardt 
nahradil v pozici jednatele SAG Jaroslav Ostrčilík. A Spirála zvolila po Marii Sedlinské svou novou mluvčí – 
Kateřinu Břendovou. 
 
Další setkání se uskuteční ve dnech 17. a 18. ledna 2020 v Praze-Vinoři, kde se předsednictvo SAG setká se 
spolkovým předsednictvem AG. 
 

 
 
Na fotografii zleva: Kateřina Břendová (mluvčí Spirály SAG), Daniel Herman (předseda SAG), Ralf Kohout, 
Jaroslav Ostrčilík (jednatel SAG), Hans Korbel, P. Adolf Pintíř (duchovní rádce SAG), Tomáš Zelinka, Petr Křížek 
(místopředseda SAG), Tomáš Suchomel, Michal Pehr 
 

SAG 
Foto: SAG 

 

Z dění okolo SAG 

 

Podpora „50-Euro-Hilfe“ v roce 2019  
 
Jako každý rok, tak i letos na podzim se uskutečnila akce Sozialwerku Ackermann-Gemeinde, tzv. „50-Euro-
Hilfe“. Sozialwerk AG tentokrát podpořil 628 lidí hlásících se k německé menšině v Čechách. Tato akce je 
zajišťována Sdružením Ackermann-Gemeinde v Praze. 
 
 
 
 



 

 
 

Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde 

 

Ve dnech 7. – 9. února 2020 se uskuteční již tradiční výroční konference a členská schůze Sdružení Ackermann-
Gemeinde, tentokrát na téma Bílá hora 1620 - 2020. Konference si dává za cíl prozkoumat z dnešního úhlu 
pohledu důsledky této události na církve a společnost a prodiskutovat aktuální vztahy mezi církvemi v Německu 
a Čechách. Jednalo se o jednu nábožensky motivovanou bitvu, která však způsobila rozkol mezi dvěma 
konfesijními tábory. Bitva znamenala definitivní rozdělení jednotlivých vyznání na evropském kontinentu a 
způsobila konec katolické a protestantské koexistence.  
Jak ale vypadají aktuální vztahy mezi katolickou a protestantskými (evangelickými) církvemi v obou zemích? A 
jaké jsou vztahy dnes mezi oběma zeměmi? O těchto tématech bude referovat historik Jan Royt, předseda 
Ekumenické rady církví Daniel Ženatý, generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl a mnoho dalších. Součástí 
programu je také ekumenická bohoslužba či prohlídka kláštera na Bílé Hoře se sestrou Francescou Šimuniovou. 
 
K informačnímu lisu přikládáme přihlášku na konferenci SAG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Z Ackermann-Gemeinde 

 

Ackermann-Gemeinde má nové spolkové předsednictvo 
 
19. října 2019 zvolila Valná hromada AG na další tři roky nové spolkové předsednictvo. Na období 2019 – 2022 
v předsednictvu jsou: Martin Kastler MdEP a.D. (předseda), Msgr. Dieter Olbrich (duchovní rádce), Dr. Marie 
Bode (místopředsedkyně), Adriana Insel (místopředsedkyně), Martin Panten (místopředseda), Matthias Dörr 
(jednatel), Pfr. Heinrich Bohaboj, Manfred Heerdegen, Klemens Heinz, Rainer Karlitschek, Sophia Kocher (Junge 
Aktion), Stephanie Kocher, Prof. Dr. Barbara Krause, Christoph Lippert, Christoph Mauerer (Junge Aktion), 
Kaplan Markus Ruhs, Sandra Uhlich. Za předsednictvo SAG se volby zúčastnili Daniel Herman a Petr Suchomel. 
 
Zvoleným reprezentantům AG srdečně gratulujeme a těšíme se na společnou spolupráci! 
 

 

Zajímavosti, kultura, literatura, film 
 
 

Tomáš Halík obdržel od prezidenta Spolkové republiky státní vyznamenání 
 
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier udělil prof. Dr. Tomáši 
Halíkovi za zásluhy o česko-německé smíření a dlouholetou angažovanost 
za dialog mezi národy a náboženstvími Kříž za zásluhy 1. třidy Záslužného 
řádu Spolkové republiky Německo. Vyznamenání převzal 21. října přesně 
41. let poté, kdy byl v Erfurtu vysvěcen tajně na kněze pro působení 
v podzemní církvi v Československu. 

Tereza Myslilová (kráceno), Cirkev.cz 
Foto: ČTK 

 

Volební valná hromada Sdružení Ackermann-Gemeinde 
 

Mgr. Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde, svolává v souladu se stanovami spolku 
volební valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 8. února 2019 od 20.00 hod. v sále pražského 
hotelu EXE Iris, Vladivostocká 2. 
 
Z programu: 

• výroční zpráva spolku za rok 2019 

• zpráva revizní komise za rok 2019 

• diskuse 
 

Na členskou schůzi jste srdečně zváni. 

 



 

 
 

Okénko Spirály 
 

Podzimní setkání Spirály SAG, Praha – Bílá hora, 22. – 24. 11. 2019 
 

 
Od 22. do 24. listopadu 2019 se v Praze na Bílé hoře konalo podzimní setkání Spirály s názvem „Stát bez Boha“. 
Kromě nejrůznějších diskuzí a workshopů jsme měli i přednášku od Daniela Hermana o česko-německých 
dějinách. A právě jeho zkušenosti z pozice teologa v době komunistického režimu nás zajímaly nejvíce. Navíc se 
kolem jeho přednášky rozvinula živá diskuze, takže každý měl prostor pro dotazy, na které pan Herman se svým 
osobitým vtipem a hlubokými znalostmi odpovídal. 
V dalších bodech programu jsme se zabývali aktuálními tématy, jako například Fake News. Účastníci se shodli, že 
Fake News jsou poměrně rozšířeným fenoménem a že není jednoduché je identifikovat, takže se bohužel často 
sami podílíme na jejich šíření. Kromě nich jsme se zabývali také Slovy a jejich významem. Jde o to, že právě 
slova, která říkáme, každý rozdílně vnímáme a různě si je vykládáme. Proto vznikají nedorozumění a konflikty, na 
což nás chtěla právě upozornit i zmiňovaná přednáška. 
V neposlední řadě jsme se také bavili o právních řádech v USA, Německu a Česku. Především jsme rozebírali 
problematiku diskriminace – nejen rasové, ale i náboženské, a jak k tomu jednotlivé systémy přistupují. Dokonce 
jsme měli k tomuto tématu přichystanou i simulaci soudu, při které jsme došli k závěru, že právo a spravedlnost 
jsou a mají být dvě části jednoho těla. 
Při setkání jsme však jen celou dobu neseděli. V sobotu večer jsme podnikli i cestu do centra a starého města! 
Účastníci a účastnice sice většinou pocházeli z Čech, ale měli jsme mezi sebou také lidi z Německa – mimo jiné 
dobrovolníky z SAG, pro které bylo všechno nové. Mezi sebou jsme se bavili všemi jazyky, někdy dokonce i 
rukama a nohama, ale nakonec jsme se vždy nějak domluvili a potrénovali své jazykové schopnosti. Byla to totiž 
velká zábava! Jsem moc ráda, že jsme mohli strávit tak pěkný a zajímavý víkend v Praze a těším se na další 
setkání! 
 

Susanne Kargl 
Členka JA 

Překlad: SAG 
Foto: SAG 



 

 
 

 
 

Vzpomínáme 
 

Zemřela naše členka a signatářka Charty 77 Hana Jüptnerová 
 
Hana Jüptnerová, za svobodna Špičková, se narodila 31. ledna 1952 v Trutnově. V 18 letech tragicky přišla o 
celou rodinu. Vystudovala obor čeština–němčina na brněnské filozofické fakultě. Hluboké osobní kontakty ji po 
léta vázaly s přáteli z bývalé NDR. Od 70. let se vůči režimu projevovala statečně, nechodila k volbám a přes 
složitou osobní situaci podepsala v roce 1979 Chartu. Jako matka samoživitelka směla dál učit na gymnáziu. 
Angažovala se například při pohřbu Pavla Wonky, v květnu 1988 pronesla nad rakví řeč. Potom musela z 
gymnázia odejít. Až do sametové revoluce pracovala manuálně. Kromě svých dvou vlastních synů vychovala tři 
romské děti v pěstounské péči. V roce 2017 jí nezisková organizace Člověk v tísni udělila Cenu Příběhů bezpráví. 
Hana Jüptnerová zemřela 7. října roku 2019. 

Text převzat z pametnaroda.cz 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 4/2019 vychází v prosinci 2019. 
Uzávěrka čísla 1/2020 je 10. března 2020. 
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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 Činnost – Dokumenty. 
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