
 
 

 

Výroční zpráva o činnosti spolku 

Sdružení Ackermann-Gemeinde 

v roce 2018 

 

 

Naše poslání 
Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) slaví letos své 20. narozeniny. Ve srovnání s mnohasetletými dějinami našich 

zemí to není doba dlouhá, ale jsou to dvě třetiny času obnovené a navrácené svobody. A můžeme právem říci, že jsme 

tuto dobu nepromarnili. O bohaté činnosti, struktuře a osobách, které SAG zastupují, si můžete více přečíst 

v konferenčních materiálech. 

Já chci nyní především děkovat. Předně Bohu za již zmíněný dar svobody, která se do naší země před 30 lety vrátila. Je 

to šance, kterou jsme dostali. A také prostor, který je třeba naplňovat pozitivním obsahem. O to se poctivě snažíme a 

budeme snažit i nadále. 

Věci se ale nedějí jen tak samy. Stojí za nimi konkrétní lidé. Sluší se tedy na tomto místě poděkovat všem těm, kteří 

stáli u zrodu a podpory SAG a v těch uplynulých 20 letech naplňovali její činnost oním pozitivním a smysluplným 

obsahem. Za všechny zde na předním místě jmenuji zakladatelku a čestnou předsedkyni SAG, paní Helenu Faberovou, 

dále Franze Olberta a Antona Otteho z německé AG, bez jejichž podpory by naše sdružení nevzniklo. 

Dvě období mám tu čest stát v čele SAG. V r. 2014 mi pomyslnou předsednickou štafetu předal Jaromír Talíř, kterému 

tímto rovněž děkuji za příklad, mnohaleté přátelství, dobré rady a inspiraci, nejen v rámci česko-německých aktivit, ale 

i třeba na Ministerstvu kultury. 

A samozřejmě děkuji skvělému týmu pod vedením jednatelky SAG, paní Evy Engelhardt, členkám a členům 

předsednictva, v čele s místopředsedou Petrem Křížkem, i členkám kontrolní komise za jejich skvělou práci. Myslím, že 

mohu bez nadsázky říci, že v tak dobré kondici, jako dnes, se díky tomuto výbornému týmu SAG dosud nenacházelo. 

Dlouhá řada aktivit, rozšiřující se síť spolupracujících subjektů a stále efektivnější fundraising hovoří sami za sebe. 

A v neposlední řadě chci poděkovat podporovatelům, bez jejichž pomoci by mnohé aktivity SAG nebylo možno 

uskutečnit. Dík patří především sesterské spolkové Ackermann-Gemeinde a jejímu Sociálnímu projektu, České 

biskupské konferenci, Česko-německému fondu budoucnosti a dalším přispěvatelům a dobrodincům našeho 

společného díla, Spirále, Ekumenické radě církví, Nadaci Bernarda Bolzana a ostatním. 

Za těch uplynulých 20 let ušly česko-německé vztahy významný kus cesty dobrým směrem a SAG na tom má svou 

nemalou zásluhu. Rezervy však dosud přetrvávají. Stavění dalších mostů přátelství a intenzivní vzájemná komunikace 

směřuje k vytváření communia, tedy společenství, jež je základní buňkou Božího království mezi námi. Je to úkol krásný, 

cesty jsou někdy trnité, ale cíl jasný. Kéž nám tedy Hospodin žehná při okysličování srdce Evropy, aby bylo zdravé a 

tlouklo ve prospěch celého našeho společného Evropského domu. 

 

Váš 

Daniel Herman 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 Ackermann-

Gemeinde, 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:      69058211 

DIČ:      CZ69058211 

 

Registrace spolku: Městský soud v Praze, spisová značka L 9657 

 

Počet registrovaných členu SAG k 31. 12. 2018: 285 osob z České republiky, Slovenska a Německa 

Počet registrovaných členu Spirály SAG k 31. 12. 2018: 36 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:  Mgr. Daniel Herman 

Místopředseda sdružení:    Petr Křížek, Dr. theol. 

Duchovní rádce:    P. Dr. Martin Leitgöb, CSsR 

Jednatelka sdružení:     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 

mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
http://www.ackermann-gemeinde.cz/
http://www.facebook.com/Sdružení-Ackermann-Gemeinde-123290057728691/
http://www.facebook.com/Spirála-Sdružení-Ackermann-Gemeinde-369839966421036


 
 

 

Členové předsednictva Spirály: 

Od října 2017 do října 2019 
 

Mluvčí Spirály:    Marie Sedlinská 

Zástupce mluvčí:   Kristýna Kopřivová 

Členové předsednictva:  Tereza Lekscha Sedlinská, Klára Šárovcová  

 



 
 

Přehled nejvýznamnějších událostí a činnosti v roce 2018 
 

Personální změny v kanceláři SAG 

Eliška Pekárková ukončila svou činnost v kanceláři SAG v prosinci 2017. Její pozici převzala současná 

jednatelka Junge Aktion Amálie Kostřížová.  

 

Posily v kanceláři SAG 
Na začátku března 2018 jsme mezi námi mohli přivítat jednu novou dobrovolnici z Německa Leslie Erdmann a jednu 

stážistku Doru Pelin, které v kanceláři SAG působily do srpna 2018. 

Již 3. 9. 2018 kancelář SAG dostala posilu novou, a sice Johannu Lüffe. V průběhu září pak Sarah Peters. Obě 

dobrovolnice budou podporou kanceláře až do srpna 2019.  

 

Výroční konference SAG: Odpověď na neklidný čas je Evropa, 9. – 11. 2. 2018  
Ve dnech 9-11. února 2018 se uskutečnila v pražských Vršovicích v Hotelu Iris Eden již tradiční výroční konference 

Sdružení Ackermann-Gemeinde, jejímž mottem byl „Politický (ne)klid v Evropě? Český a německý pohled“. Páteční 

večer zahájil svou přednáškou bývalý předseda Německého spolkového sněmu prof. Norbert Lammert. Dle Lammerta 

vede globalizace a digitalizace světa stále více k tomu, že se národní státy stávají méně "mistry svých vlastních 

záležitostí". Neexistují tedy žádné národní státy, které jsou v pravém slova smyslu svrchované. Lammert obhajoval 

sdílení svrchovanosti, aby bylo možno prostřednictvím společného postupu co nejvíce ovlivňovat světové záležitosti. 

Tímto přednesl nový předseda Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) úvodní přednášku k třídenní německo-české 

konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze. Jednalo se o první cestu Lammerta do zahraničí ve funkci předsedy 

KAS, jak upozornil Matthias Barner, vedoucí kanceláře KAS v Praze. Pokládal to za ocenění východní sousední země. 

V navazující debatě se chopil slova Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničí České republiky. Znepokojuje ho 

ustupující atraktivita demokratických stran. Toto lze pozorovat v mnoha evropských a západních zemích. "Pomalu 

ztrácíme demokratické struktury," uvedl Schwarzenberg. 

Na momenty přelomů českých dějin 20. století se zaměřoval druhý den konference. Historik Dr. Petr Koura, ředitel 

Collegia Bohemica v Ústí nad Labem, odkazoval na říjen 1918, září 1938, únor 1948 a srpen 1968. Ukazoval, jak tato 

data stála a i stojí za jednotou či rozštěpením národa. 

V následující diskusi byla soudržnost v Evropě projednávána v jednotlivých společnostech, které se, jak se zdá, v 

současnosti nacházejí ve velkém nebezpečí všude. Klaus Prömpers, dlouholetý korespondent ZDF se stanicemi ve 

Vídni, Bruselu a New Yorku, v zásadě schválil nepokoje, protože vedou ke změnám. V současné době však vidí 

nebezpečí, že by se nálada mohla změnit. Souhlas s EU je ve Visegrádských státech nevalný, zejména u mladých lidí. 

Bývalá česká poslankyně Nina Nováková sdílela tento názor. Tu zneklidňuje, že dnešní mládež v České republice si již 

dokáže představit život mimo EU. „To vede k tomu, že se často nechtějí zapojovat a investovat.“ „Zeman a pravicové 

SPD Okamury jsou posíleni tím, že ostatní strany přebírají taktéž jednoduché slogany,“ řekla Nováková. Spíše je potřeba 

"diferencovaných odpovědí". Koura poukázal v diskusi pod vedením novináře Kiliana Kirchgeßnera na význam 

osvícenské a vzdělávací práce. Podle jeho názoru by to ukázalo cestu z politického nepokoje. 

Profesor Tomáš Halík, předseda České křesťanské akademie, kněz a jeden z předních intelektuálů ve své zemi, byl 

hlavním mluvčím třetího dne konference. Na přednášku navázala pódiová diskuze, které se spolu s Tomášem Halíkem 

účastnili německý velvyslanec Dr. Christoph Israng, historik Dr. Jaroslav Šebek a generální tajemník České biskupské 

konference Dr. Stanislav Přibyl. 

 

 SAG 

 

 

 

 



 
 

Katolické dny v Münsteru, 9. – 13. 5. 2018  

Ve dnech od 9. do 13. května se Sdružení Ackermann-Gemeinde vydalo na cestu do německého Münsteru, aby se 

zúčastnilo 101. Katolických dní. Téměř 700kilometrovou cestu jsme zdolali v našem minibusu, kde se setkali jak 

členové a tým kanceláře SAG, tak příznivci SAG z řad České biskupské konference. Moto letošních Katolických dní 

znělo „Hledej mír”, čímž se odkazovalo na konec první světové války v roce 1918 a na začátek 30leté války 1618, 

která byla ukončena roku 1648 Vestfálským mírem právě v městě Münster a Osnabrück.  

Pokud jsme zrovna nevypomáhali na stánku  Ackermann-Gemeinde Mnichov, nedělali  jsme reklamu pro SAG nebo 

jsme zrovna nevítali prominentní hosty, mohli jsme si užívat rozmanitého programu, který organizátoři Katolických 

dní připravili. Abychom mohli vyzdvihnout vše, co se nám obzvlášť líbilo, potřebovali bychom mnohem více než 

polovinu stránky. Vždyť v rámci jen 4 dnů se konalo více než 1200 událostí, mezi kterými bylo možno mj. vidět i 

výstavu Svědkové lidskosti. Po třech intenzivních dnech jsme se ještě jednou všichni společně sešli na středo- a 

východoevropské bohoslužbě organizované Ackermann-Gemeinde, na které se podílel také pomocný biskup pražský 

Václav Malý nebo biskup Dr. Reinhard Hauke (Erfurt).  

Co nám ale jistě utkví v paměti je srdečnost a pozornost našich hostitelských rodin, které nám umožnily, abychom se 

v Münsteru cítili jako doma. 

Doufáme, že naše prožitky sdíleli i všichni spolucestující a stejně jako my si mohli odvézt domů spousty milých zážitků 

a nakonec také malý kousek míru. 

 Dora Pelin, praktikantka 

 

Noc kostelů 2018, 25. 5. 2018 – prezentace SAG  
Při vlahém letním večeru 25. května otevřel kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce veřejnosti své dveře v rámci Noci 

kostelů. 

My z kanceláře Sdružení Ackermann-Gemeinde jsme se vydaly právě tímto směrem, abychom mohly návštěvníky 

informovat o našich událostech, činnosti a akcích. V kostele jsme byly doprovázeny nádherným varhanním koncertem 

a pěveckým sborem. Mimo to bylo možné si vyslechnout přednášky o kostele a o soše sv. Jana Nepomuckého. To vše 

jak česky, tak německy. Přišla spousta lidí různých generací a různých národností. Návštěvníci se mohli také občerstvit 

před kostelem a zároveň vychutnávat zapadající slunce. Byl to milý večer, v rámci kterého jsme měli možnost poznat 

mnoho zajímavých lidí, ale také potěšit se se známými tvářemi jako je P. Anton Otte nebo předseda Ackermann-

Gemeinde Martin Kastler. Až do nočních hodin bylo v okolí kostela živo.  

S tóny hudby v uchu jsme se mohli  společně  těšit na příští rok, na další Noc kostelů.  

 Leslie Erdmann, ASF dobrovolnice 

 

20 let Česko-německého fondu budoucnosti, 2. 6. 2018 
Letní dny jsme přivítali doslova slavnostně. Konkrétně oslavou 20letého výročí Česko-německého fondu budoucnosti, 

která se konala 2. 6. 2018 na Mánesově mostě v Praze. My z kanceláře Sdružení Ackermann-Gemeinde jsme si na 

slavnost připravili informační stánek a kromě nás jste na konci Mánesova mostu mohli potkat další organizace, které 

se zasazují o česko-německé vztahy. Program se však netýkal jen informací. Česko-německý fond budoucnosti si pro 

návštěvníky připravil skutečně pestrý doprovodný program v podobě přednášek, koncertů a v neposlední řadě se 

stánky s občerstvením včetně stánku s bavorským pivem Paulaner, což návštěvníci při horké sobotě dozajista ocenili.  

 

 SAG 

Výstava Svědkové lidskosti, leden – prosinec  

Putovní výstava Svědkové lidskosti byla v roce 2018 k vidění v několika městech napříč Českou republikou – V Bílovci, 

Opavě, Fulneku, Horním Maršově, Bruntále a nakonec v Českých Budějovicích.  

Dne 24. září 2018 se v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích uskutečnila vernisáž putovní výstavy „Svědkové 

lidskosti - odpůrci z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938-1945“. Tentokrát proběhlo celkové zahájení 



 
 

poněkud netradičně, neboť samotné vernisáži předcházely i události další. Mše svatá v jihočeské vsi Horní Zvonková a 

následně konference konaná v Jihočeském muzeu, kterou zahájil bývalý předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde pan 

Jaromír Talíř. Sled těchto událostí a datum jejich konání není zcela náhodný. Jeden z představitelů vyobrazených 

v rámci výstavy, P. Engelmar Unzeitig, působil právě v Horní Zvonkové, kde byl také v roce 1941 gestapem zatčen a 

převezen do koncentračního tábora v Dachau, kde v roce 1945 v pouhých 34 letech zemřel. 71 let po jeho smrti byl 

otec Unzeitig 24. září 2016 blahořečen v německém Würzburgu, a tak jsme při příležitosti dvouletého výročí chtěli uctít 

památku jednoho ze „Svědků lidskosti“, blahoslaveného P. Engelmara Huberta Unzeitiga.  

 SAG 

 

Z činnosti Spirály SAG: 

 

Jarní setkání Spirály v Praze, 24. – 25. 2. 2018 

Jarní setkání Spirály SAG proběhlo stejně jako minulý rok v klášteře na Bílé hoře v Praze. Tématem tohoto setkání bylo 

Oběť a obětování v náboženstvích a mimo ně. 

Do již zmiňovaného tématu nás hned v pátek večer velice nápaditě uvedly sestry Terka a Maruška, které společně 

s Danem, jedním z účastníků setkání, předvedly krátkou scénku z bible, příběh o Kainovi a Ábelovi, jejich sporu, 

Ábelově vraždě a Kainově trestu. Sobota byla plná velice zajímavých referátu. Dopoledne jsme se dozvěděli něco o 

obětování v biblickém smyslu (příběh o Abrahámovi a obětování jeho syna Izáka) nebo o obětování v pradávné historii 

(u Mayů a Aztéků, v Mezopotámii atd.). Odpoledne nás poctil návštěvou zástupce z Židovské obce a povyprávěl nám 

nejenom něco o oběti v judaismu, ale také o vztazích mezi Židy a Čechy v průběhu historie nebo o některých mýtech, 

s nimiž je judaismus spojen (krev a macesy). Na závěr dne jsme si během workshopu mohli každý namalovat svůj strom 

života a poznat tak sami sebe.  Kromě referátů jsme v sobotu také vyrazili do centra města a společně navštívili kostel 

Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se nachází Národní památník hrdinů heydrichiády. Podívali jsme se na zajímavý 

film o atentátu 1942 a mohli jsme nahlédnout do krypty a chrámu, kde proběhl poslední boj českých parašutistů. 

Následující den po nedělní bohoslužbě v břevnovém klášteře jsme téma Oběť zakončili diskusí k exkurzi z předešlého 

dne. Diskutovali jsme, kdo je vlastně hrdina, jak lze dnes vnímat čin českých parašutistů v dnešním slova smyslu, zda 

byli spíše hrdinové či pachatelé, ale především, jak lze chápat jejich oběť. 

Na závěr nám Terka a Maruška řekly něco málo o SAG Spirála, o její činnosti, cílech a hlavně událostech/akcích 

(Velikonoce, letní setkání, Silvestr atd.), které nás v tomto roce čekají. 

 I když panovalo velmi chladné počasí, všichni účastníci si jarní setkání užili a odjížděli spokojeni. 

V neposlední řadě patří naše díky Renovabis, bez kterého by se naše setkání nemohlo uskutečnit.  

 

 Daniel Kolář 

Velikonoce v Niederalteichu, 28. 3. – 2. 4. 2018 

Jako několik posledních let, tak i letos se již tradičně konalo velikonoční setkání v německém Niederalteichu. Zeptá-li 

se mě někdo na moji letošní Bílou sobotu, určitě se mi vybaví slova jako: zábava, nová přátelství, duchovno a dobré 

jídlo. Chcete vědět víc? Čtěte dál… 

Vše začalo ve čtvrtek 28. března, když jsme se všichni setkali v klášteře v Niederalteichu. Během úvodního večera jsme 

se obeznámili s hlavním tématem velikonočního setkání: „Svůdný Krysař – Manipulace v dnešním světě“. Téma 

nadmíru aktuální a zajímavé. V  tu chvíli jsem začala tušit, že Bílá sobota bude výjimečná.  

Druhý den začal přednáškou Petra a Dana o Járovi Cimrmanovi. Nejpřínosnější přednáškou dne a možná i celého 

setkání byla přednáška od Vojty Bruka „Zvol si info“. Vtipnými videi a obrázky se Vojtovi podařilo nás zaujmout a 

zároveň poukázat na problémy v dnešní společnosti týkající se dezinformací, hoaxů a fake news. Diskutovali jsme také 

o manipulaci a propagandě v minulosti, ale i v dnešním světě.  



 
 

Po obědě jsme měli na výběr z bohaté nabídky kreativních kroužků. Jazykové hry, první pomoc, tvořivá dílna, tvorba 

videa a mnoho dalšího. Dále nás čekala příprava na liturgii a mše svatá.  

 

V rámci dní strávených v klášteře jsme měli i olympijské hry, workshopy, společný duchovní program, sestávající ze 

mše svaté, zpěvů, bdění, modliteb nebo křížové cesty. Ještě bych vyzdvihla přednášku s Christophem, v rámci které 

jsme porovnávali české a německé pivo, českou a německou reklamu na pivo a na závěr jsme měli ve skupinkách 

vytvořit reklamu vlastní.  

V sobotu jsme navštívili krásné německé město Pasov. Tam jsme byli rozděleni do slovensko-německo-českých skupin 

a plnili zajímavé úlohy, např. vyměnit obyčejné velikonoční vejce za co nejzajímavější předmět, vymyslet tři pravdivé 

anebo nepravdivé příběhy a hledat ve městě typická bavorská slova. I navzdory nepříznivému počasí jsme si celý den 

užili.  

Velikonoční neděle se nesla ve slavnostním duchu. Začala mší svatou v neobvyklé  ranní hodině (5:00 hod.), 

pokračovala hledáním velikonočních košíčků a slavnostní snídaní.  

Největší dojem ve mně zanechalo společné zpívání písní u kostela po mši svaté, kde jsem cítila propojení všech třech 

národů a čistou radost.  

Nakonec  nás čekal slavnostní večer, kde se k tanci losovaly páry náhodně, avšak po úvodním valčíku se už všichni 

bavili společně až do pozdních ranních hodin.  

Poznali jsme spoustu nových lidí, zlepšili své jazykové znalosti a komunikační schopnosti. Nebylo neobvyklé začít 

rozhovor v němčině, plynule přejít do angličtiny a ukonči  jej češtinou nebo slovenštinou. Prožili jsme nádherný čas a 

věřím, že jsme si uvědomili některé společenské problémy, kterým denodenně čelíme.  

 
 Lea Fabiniová, členka JA 

  

Letní jazyková škola Plzeň, 5. – 9. 8. 2018 
Začátkem srpna se v Plzni uskutečnila zcela nová akce Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde, a sice česko-německá 

jazyková škola, která se vázala k tématu: „Skrze česko-německý dialog k lepšímu porozumění“. Naše dobrovolnice 

Leslie Erdmann se také zúčastnila a o své zážitky by se ráda podělila:  

V neděli jsme se všichni setkali na hlavním nádraží v Plzni, abychom se společně mohli vydat směrem k našemu civilizaci 

vzdálenému a hlubokým lesem obklopenému ubytování. Zde se všichni účastnicí pomalu začali seznamovat, ale díky 

poznávacím hrám se brzy prolomily ledy. Další den nás navštívil jazykový animátor z Tandemu, díky kterému jsme se 

formou hry naučili nové pozdravy. A tak nyní můžeme používat nejen „ahoj!“ a „hallo!“, ale i např. „čauky!“ nebo 

„moin, moin!“ (severoněmecký pozdrav, pozn. redakce).  

Odpoledne jsme strávili opět s Tandemem, tentokrát tzv. „Stadtrally“, při které jsme se hodně naučili a ještě více 

nasmáli. Večer jsme potom diskutovali o významu znalosti jazyků a jmenovali jsme si mj. vědecké důvody, proč je 

důležité učit se cizím řečem.   

Další den se to vše opravdu rozběhlo. Němečtí účastníci se učili první česká slova a čeští účastníci si zase vylepšovali 

svou němčinu. V poledne jsme ještě hráli jednu hru, která nás nechala bloudit lesem, a na večer jsme mohli aplikovat 

vše nově naučené při tzv. „Speed Datingu“, kdy každý směl používat pouze druhý jazyk.   

Ve středu jsme nezaháleli a pilně pokračovali v učení. Ti odvážnější z nás pak byli odměněni zchlazením v tamějším 

rybníku. Večer jsme strávili ještě zbývající čas společně. Hraním her, zpíváním písniček, které jsme znali už z rána, kdy 

jsme si prohlíželi důležité Dialogy v Bibli.  

Čtvrteční loučení pak bylo více než těžké. Nejen s nově nabytými znalostmi, ale také se spoustou nových přátel jsme 

opouštěli Plzeň a doufali v brzké setkání!  

Děkujeme za podporu Česko-německému fondu budoucnosti a Tandemu!  

 Leslie Erdmann, doborovolnice 

 

Podzimní setkání Spirály, 28.-30. 9. 2018 v Plzni  



 
 

Podzimní setkání Spirály SAG se letos opět konalo v západočeské metropoli, ve městě Plzeň. Tématem setkání bylo 

Žena a náboženství. Účastníci mohli nejen mezi sebou, ale společně s pozvanými referenty diskutovat a hledat 

odpovědi na otázky jako „Jak se liší role ženy v jednotlivých náboženstvích? Má v současné společnosti náboženství 

vliv na pozici ženy?“ Hned v pátek večer se uskutečnil malý „brainstorming“, během kterého účastníci shromažďovali 

své znalosti o křesťanství, judaismu a islámu a o postavení žen v těchto náboženstvích. Na náš brainstorming navázaly 

v sobotu dopoledne tři referentky, které účastníkům osvětlily roli ženy v jednotlivých konfesích a také se snažily 

zodpovědět všechny naše otázky. Diskutovalo se o známých ženách v křesťanství, o zvycích islámu a v židovství, a také 

o tom, jak se postavení ženy změnilo v průběhu času. Během sobotního odpoledne měli účastníci možnost trochu 

„vydechnout“. Nejdříve si zahráli malý kvíz všeobecných znalostí (nejen o křesťanství a o Junge Aktion) a následně bylo 

pro všechny připraveno tzv. „Stadtrallye“. Jednotlivé týmy pořizovaly fotografie na známých místech Plzně, které 

následně večer představovaly ostatním týmům. Poslední den byla na pořadu bohoslužba a po obědě se všichni 

rozloučili a vydali se do svých domovů. Všichni účastníci si podzimní setkání velice užili. Něco nového se naučili, a to 

nejen o Plzni, ale i o nových přátelích ze Spirály a Junge Aktion. Za finanční podporu děkujeme Nadaci Hannse Seidela.  

 Daniel Kolář 

 

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 Ackermann-

Gemeinde München, České biskupské konferenci a Mons. Antonu M. Ottemu a Stiftung AG Stuttgart. 

Dále děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, nadaci Hanns-Seidel-Stiftung, Evropské unii, Renovabis e.V. 

Freising, nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, cestovní kanceláři CK Křížek. Stejně tak vyjadřujeme dík všem 

drobným podporovatelům za přispění a podporu, bez nichž by se naše aktivity nemohly uskutečňovat. 

 


