
 

1. Místo konání: 
městský kulturní dům Slavie 
Jirsíkova 2 
370 01 České Budějovice 
 

2. Přihláška 
Rádi bychom poprosili o vyplnění přiloženého přihlašovacího formuláře. Sdělte nám prosím, zdali 
si budete přát ubytování a stravu, nebo zda se chcete konference zúčastnit pouze jako denní 
host. Prosíme o převedení konferenčního poplatku předem (bankovní spojení viz níže). 
 

3. Konferenční poplatek: 
Výše konferenčního poplatku pro české a slovenské účastníky je 1.500,- Kč a zahrnuje náklady 
na hotel a všechna jídla. Ubytování bude rezervováno ve dvoulůžkovém pokoji jednoho z budějo-
vických hotelů.  
 

Pro účastníky, kteří nepožadují ubytování, se cena stanoví následujícím způsobem:  
500,- Kč konferenční poplatek včetně stravy, ale vyjma ubytování (za celkovou dobu akce) 
 

Pro účastníky, kteří se nebudou konference účastnit po celou dobu, nýbrž jako denní hosté: 
200,- Kč konferenční poplatek (1 den: 100,- Kč; 2 dny: 150.- Kč; bez ubytování a stravy) 
50,- Kč za jednotlivé jídlo 
 

Prosíme o úhradu poplatku společně s přihláškou na účet: 
Sdružení Ackermann-Gemeinde, zpráva pro příjemce: „Setkani CB 2015“, 
Expobank CZ a.s., IBAN: CZ92 4000 0000 0051 3435 1706, 
BIC do 6. 6. 2015: SOLACZPP (BIC od 7. 6. 2015: EXPNCZPP). 
 

4. Podklady pro konferenci obdržíte spolu s potvrzením přihlášky, aktualizovaným programem 
a s dalšími organizačními pokyny během července. 
 
Kontakt: 
Sdružení Ackermann-Gemeinde, Vyšehradská 320/49, Praha 2, CZ-128 00, 
Tel.: +420 221 979 325, Fax: +420 224 910 569, sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz 
(přihlašovací formulář a další informace naleznete na internetových stránkách: 
www.ackermann-gemeinde.cz a www.ackermann-gemeinde.de) 

 
 
 

Pozvánku pro účastníky z Německa a z Rakouska naleznete 
na internetových stránkách Ackermann-Gemeinde: www.ackermann-gemeinde.de 

 
Die Einladung für Teilnehmer aus Deutschland und Österreich 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. 
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čtvrtek, 6. srpna 2015 
Odpoledne Prezentace a aktivity mládežnické organizace Junge Aktion na náměstí 
16.00 h Úvodní nešpory v klášterním kostele 
17.00 h „Rozmanitá Evropa—my jsme její součást!“ akce na náměstí 
 interaktivní puzzle se zapojením českobudějovické veřejnosti 
18.00 h Večeře 
19.30 h „Vítejte v Českých Budějovicích“ zahajovací večer se zdravicemi a kulturním 
 programem 
 

pátek, 7. srpna 2015 
08.30 h Česko-německá bohoslužba 
10.00 h „Letargie Evropy - život v míru a spravedlnosti, samozřejmostí?“  
 referát a podiová diskuse 
12.00 h Oběd 
13.00 h Setkání s jihočeským regionem. Návštěva různých míst a institucí 
18.00 h Večeře 
20.00 h  Benefiční koncert klasické hudby nadace Ackermann-Gemeinde 
 Terceto česko-německého kulturního týdne „Rohrské léto“ 
násl. Jazzový koncert v kulturním domě Slavie 
 

sobota, 8. srpna 2015 
08.30 h Česko-německá bohoslužba 
10.00 h „Odpovědnost křesťanů v sekulární společnosti“ 
 referát a podiová diskuse 
12.00 h Oběd 
13.30 h „Město živých knih“ – pamětníci současnosti vyprávějí.  
 Setkání a rozhovory na různých místech Českých Budějovic 
18.00 h Pobožnost ve farním kostele ve Veselí nad Lužnicí/Weseli an der Lužnitz a 

udílení „Medaile smíření Ackermann-Gemeinde“ 
19.00 h „Jihočeský společenský večer“ ve farním sále ve Veselí s hudbou a tancem 
 

neděle, 9. srpna 2015 
09.00 h Česko-německé bohoslužby 
11.30 h „gemeinsam gefordert – gemeinsam aktiv“ slavnostní proslov a slavnostní akt 
12.30 h Oběd – odjezd 
 
Všichni kněží jsou srdečně zváni ke koncelebraci na bohoslužbách. Pro tento účel si prosím při-
neste štolu a albu. 
 
Při příležitosti spolkového setkání se budou konat následující výstavy: 
- Hranice mezi časem a věčností“ (Spolek Adalberta Stiftera, křížová chodba klášterního kostela) 
- „Odložené životy” (Fotograf: Lukáš Houdek; křížová chodba klášterního kostela) 
- „Cesty diskriminace“ (Antikomplex & Ackermann-Gemeinde; knihovna Teologické Fakulty) 
- „Kulturní poklady v Bavorsku a v Čechách“ (Centrum Bavaria Bohemia; kulturní dům Slavie) 
- „Ackermann-Gemeinde. Němci - Češi - Slováci. Křesťanem v Evropě“ (open-air výstava, 
   náměstí Přemysla Otakara II.) 

Milí přátelé, 
 
jakožto česká a německá Ackermann-Gemeinde bychom se v srpnu tohoto roku s Vámi 
rádi sešli v jihočeském biskupském a univerzitním městě České Budějovice/Budweis. Toto 
setkání je určeno pro všechny generace a právě tuto skutečnost jsme zohlednili i v našem 
dvojjazyčném mottu: „gemeinsam gefordert - gemeinsam aktiv: jako křesťané i Evropané, 
jako Češi i Němci“. 
 
70 let po konci druhé světové války, po začátku odsunu Němců, a také dvě a půl desetiletí 
po pádu železné opony se mezi našimi národy objevilo mnoho nového, co je společné. 
V první řadě již nejde o to zabývat se sebou samými, neboť tento proces již povětšinou 
intenzivně a úspěšně proběhl. Vstupujeme do fáze, kdy společně chceme, můžeme a mu-
síme řešit nové úkoly. Jako křesťané a Evropané, jako Češi a Němci.  
 
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, Martin Keller 
předseda SAG spolkový předseda AG Spirála a Junge Aktion 
 
P. Dr. Martin Leitgöb Msgr. Dieter Olbrich Bärbel und Klemens Heinz 
duchovní rádce SAG duchovní rádce AG Junge Ackermann-Gemeinde 

SETKÁNÍ PRO VŠECHNY GENERACE 

Pro účastníky ve věku 8 – 
15 let: česko-německý letní 
tábor pro děti „Plasto 
Fantasto“ od 2. do 9. srpna 
2015 (do 7. 8. v Haidmühle, 
poté v Českých 
Budějovicích). 

Pro účastníky ve věku 16 – 
26 let: česko-německo-
slovenské setkání mládeže 
od 2. do 9. srpna v Českých 
Budějovicích.  
Od 6. 8. aktivní účast na 
tomto setkání. 
Vlastní pozvánka bude 
následovat. 

Pro všechny ostatní platí tato 
pozvánka. Pro děti od 3 do 8 
let nabízíme hlídání. 

GEMEINSAM GEFORDERT 

JAKO KŘESŤANÉ I EVROPANÉ 
JAKO ČEŠI I NĚMCI 

GEMEINSAM AKTIV 
PŘEHLED PROGRAMU 


