
     
1. Přihlášení:  
Rádi bychom poprosili o vyplnění přihlašovacího formuláře. Prosíme o převedení účastnického 
poplatku až po obdržení potvrzení účasti. Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší 
účasti co nejdříve, nejpozději však do 31. května 2019.  
 

2. Účastnický poplatek:  
Výše účastnického poplatku pro české a slovenské účastníky je 2.000,- Kč a zahrnuje náklady 
na hotel a všechny jídla. Ubytování bude rezerováno ve dvoulůžkovém pokoji jednoho z hotelů ve 
městě Landshut. Jednolůžkové pokoje jsou ve velmi omezeném množství možné. Prosíme o 
odůvodnění případu.  
Poplatek za dodatečnou cestu autobusem Praha - Landshut - Praha je 500,- Kč. Poplatek za 
autobus uhraďtě společně s účastnických poplatkem po obdržení potvrzení účasti.  
 
3. Stornopoplatky v případě neúčasti:  
V případě odhlášení cesty 30 - 10 dnů předem je stornopoplatek 1.000 Kč, v případě odhlášení 
cesty 9 a méně dnů je stornopoplatek 2.000 Kč.  
 
 
 

4. Společná cesta autobusem: 
SAG nabízí zajištění společné cesty autobusem na trase Praha - Landshut - Praha. Autobus bu-
de odjíždět z Prahy od Hl. nádraží ve čtvrtek 1. srpna 2019 v dopoledních hodinách. Návrat je 
naplánován na neděli 4. srpna 2019 ve večerních hodinách. Přesný čas odjezdu bude uveden v 
potvrzovacím dopise. Poplatek za dodatečnou cestu autobusem Praha - Landshut - Praha je  
500,- Kč.  
 
5. Potvrzení Vaší účasti společně s výzvou k platbě obdržíte do 14. června 2019. Podklady 
pro setkání obdržíte spolu s aktualizovaných programem a dalšími organizačními pokyny 
do 28. června 2019.  
 

Kontakt:   
Sdružení Ackermann-Gemeinde, Vyšehradská 320/49, Praha 2, CZ 128 00  
Tel.: +420 221 979 325, mobil: 722 107 761, sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz 
(přihlašovací formulář a další informace naleznete na internetových stránkách: 
www.ackermann-gemeinde.cz) 

 
Die Einladung für Teilnehmer aus Deutschland finden Sie auf der Internetseite der  

Ackermann-Gemeinde: www.ackermann-gemeinde.de   
 

Tyto údaje odpovídají našemu zamýšlenému záměru a mohou se změnit v závislosti na jeho 
schválení ze strany sponzorů.  

 
 
 
 

Na setkání zvou: 
Sdružení Ackermann-Gemeinde a 
Ackermann-Gemeinde 

BEGEGNUNGSTAGE 

ČESKO– NĚMECKÉ 

DEUTSCH-TSCHECHISCHE 

SETKÁNÍ 

ORGANIZACE Místo konání: Bernlochner Stadtsäle (Ländtorplatz 2) 

Srdečně děkujeme za 

podporu: 
Verband 
der Diözesen 
Deutschlands 



čtvrtek, 1. srpna 2019 
16.00 h Úvodní nešpory  v bazilice sv. Martina  
18.00 h Večeře 
19.30 h „Vítejte v Landshutu“ zahajovací večer se zdravicemi a kulturním programem 
 
pátek, 2. srpna 2019 
08.00 h Česko-německá bohoslužba  v dominikánském kostele 
10.00 h „Evropa 1989 - Touha a naděje“; „Europa 2019 - Silné stránky EU“ referáty 
 „Tyto hodnoty jsou pro Evropu důležité“ pódiová diskuse 
12.30 h Oběd  
15.30 h “Evropa potřebuje…“ pracovní skupiny 
18.00 h Večeře 
19.00 h  “Česko-bavorská kulturní noc“  s hudbou, literaturou, výstavami, 
 Divadlem a společnými akcemi na různých místech starého města 
 (ve spolupráci s partnery z Landshutu) 
22.00h Late-Night-program - jazzový konzert, Slam-poetry/diskotéka 
 
sobota 3. srpna 2019 
08.00 h Česko-německá bohoslužba v opatství Seligenthal 
10.00 h „Evropa jako vnitřní a vnější garant v neklidné době - dnešní možnosti  
                      jednání“ - referát a pódiová diskuse  
12.00 h Oběd 
13.00 h Na cestě - exkurse a setkání na různých místech 
 (památník koncentračního tábora v Dachau, klášter Niederaltaich, Maria Bründl) 
19.30 h Společenský večer v sále Bernlochneru s hudbou a tancem  
 
neděle, 4. srpna 2019 
08.30 h Závěrečná bohoslužba v bazilice sv. Martina 
10.30 h „Evropa - Odvaha pro budoucnost“ slavnostní proslov s udílením „Medaile     
 smíření Ackermann-Gemeinde“ 
12.00 h Oběd a odjezd 
 
Všichni naši kněží jsou srdečně zváni ke koncelebraci na bohoslužbách. Pro tento účel si 
prosím přineste štolu a albu. 
 
Při příležitosti setkání se budou konat tyto výstavy: 
- „Svědkové lidskosti. Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938-
1945“ (Sdružení Ackermann-Gemeinde, Ackermann-Gemeinde a Česká křesťanská akademie,  
prostory věže v bazilice sv. Martina, 18.07.-11.08.2019) 
- „Schalekovi - středoevropská rodina“ (Německé kullturní fórum pro východní Evropu; 
barokní sál VHS Landshut, Ländgasse 41, 02.07.-04.08.2019) 
- výstava fotografií Lukáše Houdka (galerie v Röcklturm, Isarpromenade 2, 11.07.-04.08.2019) 

Milí přátelé, 
 

letos je tomu třicet let od Sametové revoluce a pádu železné opony. Po událostech roku 
1989 ale zavládla napjatá atmosféra plná očekávání a my jsme doufali, že rozdělení konti-
nentu bude trvale překonáno a celá Evropa bude založena na úzké spolupráci, jenž bude 
stát na demokratických hodnotách a svobodě. 
 
I  přes různé překážky a zklamání bylo mnohého dosaženo. Češi a Němci patří již patnáct 
let společně do Evropské unie a mohou například cestovat bez kontrol na hranicích, studo-
vat v jiných zemích, nebo tam žít a pracovat. Mnohokrát jsme tuto příležitost využili ke spo-
lečnému dialogu a setkání, díky čemu mohlo dojít ke vzájemnému smíření a navázání přá-
telství. 
 
Může se zdát, že pozitivní nálada z roku 1989 vyprchala. Že se idea jednotné Evropy ztrá-
cí v tváří v tvář Brexitu či nastupujícímu nacionalismu a přitažlivému populismu. Ale naše 
zkušenosti se vzájemným dialogem a spoluprací nám v tento čas mohou dodávat odvahu. 
I proto jsme zvolili pro naše česko-německé setkání motto: „Evropa 1989 – Evropa 2019. 
Odvaha pro budoucnost“. 
 
Landshut, město na Isaru, které je typické svou gotickou a renesanční zástavbou, nám pro 
naše setkání vytvoří příjemné prostředí a nabídne nám pestrý a rozmanitý program. 
Chceme v Landshutu získat „odvahu pro budoucnost“. Naše setkání má být znamením pro 
aktivní a smířlivé česko-německé sousedství ve středu Evropy. 
 
K setkání Vás společně zveme! 
 
Daniel Herman Martin Kastler              Amálie Kostřížová 
předseda SAG spolkový předseda AG                       Spirála SAG  
 

Mons. Adolf Pintíř Msgr. Dieter Olbrich                          Matthias Melcher  
Duchovní rádce SAG duchovní rádce AG              Junge Aktion  

SETKÁNÍ PRO VŠECHNY GENERACE 

Pro účastníky ve věku 8— 
15 let: česko-německý letní 
tábor pro děti „Plasto Fan-
tasto“  od 28. července  do 
4. srpna 2019 (do 2.8. v 
Haidmühle, poté v Landshut-
u). 
Vlastní pozvánka bude 
následovat. 

Pro účastníky ve věku 16-  
26 let: česko-německo-
slovenské setkání mládeže 
od 28. července do 4. srpna  
2019 v Landshutu.  
Od 1.8. aktivní účast na tom-
to setkání.  
Vlastní pozvánka bude 
následovat.  

Pro všechny ostatní platí tato 
pozvánka. Pro děti od 3 do 7 
let nabízíme hlídání.  

PŘEHLED PROGRAMU 


