
 

 
 

Informační L ist č.  3/2017  

Sdružení  Ackermann -Gemeinde a Spirály  

 
 

Vážení a milí členové a příznivci, 
 
letošní léto bylo plné setkávání napříč generacemi. Podzimní čtvrtletník o nich informuje, zároveň však zve na 
setkávání další. Ráda bych Vás již nyní pozvala na výroční konferenci SAG, která se tentokrát uskuteční 9. - 11. 
února 2018. Příští rok 2018 bude ve znamení historických osmiček. Nejen těm se bude věnovat naše konference. 
Budeme diskutovat o (povolební) situaci v Česku a Německu a politickém vývoji v Evropě. Pozvánku na 
konferenci obdržíte v příštím čísle, termín si rezervujte již nyní.  
 

Eva Engelhardt, jednatelka SAG 
 

Okénko duchovního rádce SAG  

 

Milí členové a přátelé Sdružení Ackermann-Gemeinde,  
 
naše putovní výstava „Svědkové lidskosti“ je úspěšná. Od jejího zahájení v únoru tohoto roku, byla již 
vystavována na více místech České republiky. Paralelně k výstavě české, putuje po Německu i její německá 
verze, která byla od druhé poloviny září k vidění ve Vídni, konkrétně v kostele Maria am Gestade. Zde se od roku 
1820 konají bohoslužby jak německé, tak i české. Tím pádem se kostel přímo nabízí k uskutečnění právě takové 
výstavy, jakou je ta naše. Osobně jsem se mohl 7. září zahájení výstavy zúčastnit a zároveň jsem byl obdarován 
dvěma inspirujícími myšlenkami, formulovanými při zahajovací bohoslužbě rektorem tamějšího kostela, 
paterem Hansem Hütterem. Rád bych se s Vámi o tyto myšlenky podělil. 1) Jsme zvyklí zapalovat svíčky na 
hrobech zemřelých. Děláme to ke vzpomínce zesnulých a na znamení toho, že se za ně modlíme. 2) U osob, 
které jsou prezentovány výstavou „Svědkové lidskosti“ je to právě naopak. Oni zapalují světlo nám. Dodávají 
nám naději a důvěru. Dělají nás odvážnějšími, abychom obstáli v dnešní době i se všemi jejími výzvami. Kéž 
bychom se nechali světlem těchto světců skutečně vést. Ženy a muži, kteří byli na výstavě prezentováni, byli 
všichni mučedníky nacistického režimu. My víme, že i v dnešní době najdeme v různých oblastech světa 
mučedníky. Nezapomínejme na ně! Zároveň doufáme, že budeme takového osudu ušetřeni. Můžeme si ovšem 
položit otázku: jakou větu, jakou myšlenku z poselství Ježíše Krista dosvědčuji já sám ve svém životě? Svědků je 
totiž zapotřebí také v dnešní době a to konkrétně tam, kde žijeme!  

P. Martin Leitgöb 
Duchovní rádce 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 opět 
rozhodli poskytnout spolku SAG v období června až srpna 2017 peněžitý dar či jinou podporu: Pavel 
Mach, Jiří Ryneš, Jiří Fráňa, Ladislav Smejkal, Michal Pehr, Jaroslav Cemper, Pavel Kuneš, Zdena 
Lomová. 
 
Velmi si Vaší podpory vážíme! 
 
 
 
 



 

 
 

Změny v kanceláři SAG            

 
V srpnu jsme se rozloučili s naší Evropskou dobrovolnicí, Franziskou Bilau. Franziska byla po celý rok našemu 
týmu velikou oporou a my jí přejeme do dalšího počínání mnoho úspěchů a doufáme, že se někdy zase setkáme! 
Jak Franziska svůj rok dobrovolníka prožila, si můžete přečíst zde:  

Psaní na rozloučenou 
 
Nyní je tomu téměř rok, co jsem se stala 
dobrovolnicí ve Sdružení Ackermann-
Gemeinde v Praze. Mnohé věci, které pro 
mě na začátku byly tolik nové a vzrušující, 
se staly všedními. Pracovala jsem na 
spoustě seminářů, setkáních a projektech. 
Projekt „Smíření 2016“ mi však obzvlášť 
utkvěl v paměti, neboť se jednalo o jednu 
z prvních větších akcí, na které jsem se 
v rámci mého „EVS-roku“ podílela a díky 
kterému jsem dostala první vhled do 
česko-německé spolupráce, společné 
kultury a především společné historie. 
Mimo to se jednalo o velmi emotivní 

→ Franziska na Letné  událost, která mi odkryla jednu smutnou 
kapitolu dějin. 

 
Toto byly mé první kontakty s tzv. hranice překračující spoluprací a ty mi také ukázaly, jak důležitá taková setkání 
pro ono Smíření jsou.  
Měla jsem také to štěstí poznat a spolupracovat s mládežnickými spolky Spirála a Junge Aktion. Zúčastnila jsem 
se mnohých setkání Spirály a přes Velikonoce jsem měla možnost vyjet jako týmový vedoucí v rámci tzv. 
Politického vzdělávacího týdne, který pořádala Junge - Aktion, do bavorského Niederalteichu. Z tohoto setkání 
jsem měla mimořádnou radost, protože jsem zde poznala mnoho angažovaných a otevřených mladých lidí. 
Zlatá Praha. Město, které mi v posledních 12 měsících přirostlo k srdci, budu jistě velmi postrádat, ale určitě také 
často navštěvovat, abych mohla znovu vidět své přátele a známé, a v neposlední řadě abych si mohla 
vychutnávat zdejší dobré pivo.  
Nyní se ale už samozřejmě těším na svůj domov, na mou rodinu a přátele v Německu. 
 

     
Text a foto: Franziska Bilau, 
(překlad: Anežka Holubová) 

 
 

Pozvánky  

Holubice smíření v jižních Čechách 

Umělecká instalace Holubice smíření započala svou 
cestu napříč republikou v loňském roce na podzim. 
Stejně jako téma smíření není jednorázovým aktem, 
tak i výtvarná instalace Josefíny Jonášové má své 
pokračování. Po mnoha úspěších v Praze, ve Filipově 
anebo v Brně putuje holubice do dalšího regionu naší 
republiky. Tentokrát do jižních Čech, konkrétně do 
„brány Šumavy“, do města Prachatice. Prachatice mají 
dlouholetou česko-německou tradici a my doufáme, 
že i zde bude instalace stavebním kamenem k upevnění      → Holubice smíření ve Filipově, foto archiv SAG 
 vzájemných, česko-německých vztahů.  



 

 
 

Výstavu budete mít možnost navštívit od 26. září 2017 v kostele sv. Jakuba Staršího. Všichni jsou co nejsrdečněji 
zváni! 

 

Divadelní přestavení Oráč a smrt 

Zveme Vás na divadelní představení „Oráč a smrt“, které ve spolupráci s nadací Adalberta 
Stiftera pořádá Sdružení Ackermann-Gemeinde.  

Představení se koná: v sobotu 14. října 2017 ve 20h, v kostele sv. Antonína v Holešovicích 
– Praha 7. 

Oráč a smrt je středověký disput mezi sedlákem, který přišel o ženu, a Smrtí. Autor Jan z 
Teplé, básník, městský kronikář a notář v českém Žatci, používá používá jako první na 
německy mluvícím území takzvanou neveršovanou řeč, která zdůrazňuje a vyzdvihuje 
člověka a jeho pocity. Oráč donutí smrt stanout před Božím soudem a tam obžaluje svého 
soupeře. Ovšem Smrt se brání výčitkám a proti emocím Oráče nasadí logiku, místy i 

posměch a cynismus. Závěrem se Oráč smiřuje se svým osudem.  
 
Mezi účinkujícími budete mít možnost vidět Heiko Ruprechta, Michaela Vogtmanna a Sirku Schwartz-
Uppendieck. Představení bude v německém jazyce. Všichni jste srdečně zváni! Příhlášky na představení prosím 
zasílejete na adresu: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz nebo telefonicky na čísle +420221979325. 

 

Setkání Spirály  

Spirála SAG v posledních několika letech pravidelně pořádala dvě mládežnická setkání ročně. Jedno duchovně 
zaměřené na jaře, druhé s politickou tematikou na podzim. V současné době pracuje organizační tým na 
přípravě podzimního setkání na téma „Křesťanství a sekulární společnost“, které se uskuteční v Plzni od 20. do 
22. října 2017 za podpory Nadace Hannse Seidela. Účastníci z Česka i Německa se mohou těšit na přednášky a 
workshopy, při kterých budou diskutovat např. o tom, zda může být sekulární společnost v dnešní době pro 
křesťanství přínosem či zda a jak mohou dnešní křesťané přispět k pozitivnímu vývoji Evropy. O svých 
zkušenostech promluví mj. Michal Prívara (kněz z římskokatolické farnosti u kostela sv. Františka z Assisi, Praha – 
Chodov) nebo Gisela Heitz CSJ, členka SAG, která působí na Církevním gymnáziu v Plzni a na Katedře 
germanistiky a slavistiky ZČU. Na setkání je možné se přihlašovat až do 10. října 2017. 
Během podzimního setkání rovněž proběhnou volby do předsednictva Spirály SAG. Předsednictvo je voleno vždy 
na dva roky a současné bylo zvoleno v České Třebové na podzim roku 2015. V průběhu uplynulých dvou let se 
mu podařilo zavést projekt s tematikou mezináboženského dialogu, a Spirála tak každoročně pořádá na jaře 
seminář v klášteře benediktinek na Bílé Hoře, kde účastníci diskutují o duchovních tématech z pohledu několika 
světových náboženství. Současně se podařilo udržet i řadu politických podzimních setkání. Doufáme, že nové 
předsednictvo bude v práci Spirály pokračovat a přinese nové impulzy pro česko-německý mládežnický dialog. 
Rádi bychom tímto způsobem oslovili všechny členy Spirály, kteří kandidaturu zvažují, aby neváhali a ozvali se 
nám.  
   Eliška Pekárková, 
  projektová referentka SAG 
 
Přihlášku můžete vyplnit online na odkazu: https://goo.gl/forms/yVEj8OBrpr5Qmllw2  
nebo se může přihlásit přes email na: pekarkova@ackermann-gemeinde.cz  
 

Junge Aktion             

PLASTO FANTASTO jubilejní ročník 

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! 

mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
https://goo.gl/forms/yVEj8OBrpr5Qmllw2
mailto:pekarkova@ackermann-gemeinde.cz


 

 
 

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) 
 

Z činnosti SAG             
 

Rohrské léto  
 
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, foto AG München 
 

Blahopřejeme 

 

Narozeniny  
Členové Sdružení Ackermann-Gemeinde slaví svá životní jubilea! 

   Milada Vorlová, 80 let  
   Walter Blaude, 80 let 

Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho Božího požehnání do dalších let! 



 

 
 

Ocenění 
 
Zakladatelka a v současné době čestná předsedkyně 
Sdružení Ackermann-Gemeinde paní Helena Faberová byla 
oceněna zlatou medailí sv. Auraciána za zásluhy při šíření 
křesťanských hodnot a mimořádné přispění k rozvoji života  
českobudějovické diecéze včetně posílení česko-
německého dialogu. Blahopřejeme!  
 
 
 
 
 
 
 

→ Helena Faberová přebírá medaili od 
pomocného biskupa českobudějovické diecéze 
Mons. Pavla Posáda, foto clovekavira.cz 

 

Vzpomínáme 

 

Dne 30. 7. 2017 zemřela po dlouhé nemoci členka spolkového předsednictva Ackermann-Gemeinde, paní Iva 
Slancová ve věku pouhých 46 let. Účastníci různých akcí AG a SAG jistě nezapomenou na nádhernou varhanní 
hudbu, kterou doprovázela bohoslužby. Ať odpočívá v pokoji! 

 

Z kalendáře SAG 

 
22. 9.. – 16. 10. Výstava „Svědkové lidskosti“ Svitavy 
8. 10. Oslava 50 let kněžského svěcení Mons. Antona Otteho v rámci bohoslužby v kostele sv. Jana 

Nepomuckého na Skalce od 11:00 hod.  
14. 10.  Divadelní představení „Oráč a smrt“, kostel sv. Antonína, Praha – Holešovice (ve spolupráci s 

nadací Adalberta Stiftera) 
16. 10. - 17. 11. Výstava „Svědkové lidskosti“ Ústí nad Labem 
20. – 22. 10.  Podzimní setkání Spirály v Plzni, téma – Cesty křesťanství v 21. století: Sekulární společnost a 

křesťanství v Evropě 
1. 12. – 15. 12.  Výstava „Svědkové lidskosti“ Liberec 
od 15. 12.  Výstava „Svědkové lidskosti“ Opava 
 

Zajímavosti, kultura a literatura 

Různé 
 
„Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“  

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové 
srdečně zvou na výstavu obrazů izraelského výtvarníka Jehudy Bacona „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a 
poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“. 
Jehuda Bacon (nar. 1929) přežil koncentrační tábory v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu a Gunskirchenu, byl 
jedním z židovských sirotků, o které se po skončení druhé světové války staral v zámeckých ozdravovnách 
humanista Přemysl Pitter. 
Během vernisáže byla představena i stejnojmenná publikace o životních osudech a tvorbě J. Bacona s využitím 
autentických vzpomínek umělce. 



 

 
 

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo ve čtvrtek 21. září 2017 v 17.00 v Národním pedagogickém muzeu a 
knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1, ve Společenském sále ve 2. patře. 
 

 

Kulturní tipy 
 
Výstava  

Bezděkovský kostelíčku 

Až do 8. října 2017 máte možnost navštívit výstavu BEZDĚKOVSKÝ KOSTELÍČKU, 
která je věnována životu a umělecké tvorbě benediktinského kněze Sigismunda 
Boušky. Sigismund Ludvík Bouška (1867-1942) byl členem benediktinského řádu a 
katolickým knězem v Machově, Polici a Bezděkově nad Metují. Zároveň se jednalo 
o spisovatele, básníka, překladatele, znalce a sběratele výtvarného umění a 
čelného představitele Katolické moderny. Výstava se koná ve výstavní síni Muzea 
Broumovska, v Broumově. 
 

Hans Kudlich – Bauernbefreier 
Od 15. září do 26. října 2017 máte možnost navštívit v Úvalnu výstavu k 100. výročí úmrtí Hanse Kudlicha.  
Návštěvní doba: sobota/neděle od 10:00 do 17:00 hod., nebo po domluvě. 
 

Literatura 
 
Peter Härtling: Božena 
 
Härtlingova kniha „Božena“ vykresluje skutečný osud ve fikci: Češka, která během 
okupace Československa nacisty pracovala pro jednoho německého advokáta –  
Härtlingova otce, a která byla později odsuzovaná jako kolaborantka, ačkoli její 
nadřízený nacistou nebyl. Novela o neprožité lásce a o dějinami zničeném životě. 

Na podzim roku 1922 navštívil Peter Härtling poprvé od roku 1945 své rodné 
město Olomouc na Moravě. Ještě jednou chtěl totiž následovat šlépěje svého otce,  
který byl v Olomouci několik let advokátem a s jehož vzpomínkami se zabývá, 
především v knize Nachtragende Liebe (1980). Znova musí Härtling svůj obraz o 
otci revidovat, znova musí zakusit, že vzpomínka není nic daného, nic statického, 
ale že minulost je s každou novou životní situací nově představena. A přece se 
Härtlingova pozornost a zájem obrací, vedle jeho otce, k jiné osobě: k české 
sekretářce, jejíž život po konci nacistické éry Härtling poskládal znovu dohromady. 
Tato žena byla zřejmě celý svůj život pronásledována, neboť pracovala pro Němce a následně byla označena za 
kolaborantku. Zde také začíná Härtlingova novela. I přes to, že je založena na skutečnosti, jedná se o fikci 

Zdroj: Sudetendeutscher 
Pressedienst (SdP), Österreich, 
(redakčně upraveno a kráceno) 

Wenzel Jaksch: Ztracené vesnice, opuštění lidé… 

Meziválečné Sudety. Oblast dnes na jednu stranu tabuizovaná, na druhou mytizovaná. 
Opravdu zdejší populace jako jeden muž horovala pro nacismus? Nebo naopak soužití 
německy a česky mluvících starousedlíků bývalo bezproblémové? Reportáže Wenzela 
Jaksche, které nyní knižně vyšly pod názvem Ztracené vesnice, opuštění lidé…, nabízejí 
pohled na zaniklý svět, po jehož troskách dodnes šlapeme. 

Zdroj: Hospodářské noviny, 11. 8. 2017, (kráceno) 



 

 
 

Radek Gális (ed.): Náš kardinál: jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka  

Kniha Vychází u příležitosti nedožitých 85. narozenin kardinála Miloslava Vlka. Obsahuje na 240 stranách desítky 
vzpomínek na mládí, studia, primici i kněžskou a biskupskou službu. K závěru knihy patří vyprávění blízkých 
přátel, mezi kterými je i předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde Daniel Herman.  

Zdroj: cirkev.cz, 14. 8.2017, 
(redakčně upraveno) 

Film 

Das Filmfest – Festival německy mluvených filmů se letos uskuteční už po dvanácté, a to ve dnech 18. – 22. 10. 
2017 v Praze a ve dnech 30. října – 2. listopadu 2017 v Brně. Aktuální informace včetně programu naleznete na 
webových stránkách www.dasfilmfest.cz a na facebookovém profilu facebook.com/dasfilmfest.  

 
Divadlo 
 
Pražský divadelní festival německého jazyka 
Letošní, už 22. ročník festivalu se bude konat od 19. listopadu do 12. prosince 2017. Pro diváky jsou připraveny 
zajímavé produkce špičkových divadelních souborů z německojazyčné oblasti a řada doprovodných akcí. 
Všechna představení jsou tlumočena, předprodej vstupenek v síti TICKETPRO bude zahájen 1. listopadu. 
Podrobnější informace včetně programu naleznete na www.theater.cz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

http://www.dasfilmfest.cz/
https://www.facebook.com/dasfilmfest
http://www.theater.cz/


 

 
 

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech 
z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů či reakce na aktuální dění. 
Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích vydáních Informačního Listu. Děkujeme. 

Informační list vychází v Praze 4x ročně. Evidováno u MK ČR E 20858. Toto číslo 3/2017 vychází v říjnu 2017. 
Uzávěrka příštího čísla 4/2017 je 11. prosince 2017. 
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