
 
Dialog – Kultura – Setkání 
 
Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde spolu se svými partnerskými organiza-
cemi zvou na Česko-německý piknik na Vyšehradě, který proběhne 7. srpna 2021 v Praze. 
Po několika měsících se zde poprvé jako Češi a Němci chceme znovu setkat osobně. 
 
Zkušenosti s uzavřením hranic během koronavirové pandemie a s tím související vzájemné odcizení 
mezi našimi zeměmi, které jsme při tom prožili, jsou stále ještě čerstvé. Jsme přesvědčeni o tom, že 
jsou zapotřebí setkání! 
 

1. Jsou zapotřebí upřímná a otevřená setkání – a otevřené hranice. I přes mnohé nejistoty, 
jako je klimatická krize, koronavirová pandemie, populismus a totalitarismus, je pravidelná 
přeshraniční výměna zkušeností a názorů součástí podstaty našeho evropského 
společenství. Lépe rozumíme současnosti, pokud známe minulost a pokud chceme společně 
jako Evropané a křesťané utvářet budoucnost. Společně a v dialogu, a to i mezi generacemi, 
se těmto výzvám postavíme. 
 

2. Jsou zapotřebí setkání založená na vzájemné úctě. Bez vzájemného respektu k historic-
kým zkušenostem, kultuře, názorům a také k hodnotám a náboženskému přesvědčení 
ostatních nemůže dojít ke skutečnému setkání. Každý člověk je jiný. Tuto rozmanitost si 
uvědomujeme a vnímáme ji jako obohacení. Proto podporujeme mezikulturní výměnu 
a propagujeme výuku jazyka sousední země. 
 

3. Jsou zapotřebí setkání posilující evropské povědomí. Mottem Evropské unie je „jednota 
v rozmanitosti“. EU je také garantem míru a svobody. V sousedních regionech EU, stejně 
jako i v jiných částech světa, probíhají válečné konflikty a často dochází k porušování 
základních lidských práv. My Evropané musíme projevit větší solidaritu s pronásledovanými 
a utlačovanými. Zkušenosti z minulého roku také ukazují, že v Evropě musí probíhat užší 
spolupráce a celosvětově se Evropa musí lépe prezentovat jako společná Evropská unie. 
 

Když byla před 75 lety, v roce 1946, v Mnichově založena Ackermann-Gemeinde, bylo soužití Čechů 
a Němců na bodu mrazu. Ackermann-Gemeinde se od samého začátku zasazuje o setkávání, 
dialog a ničím nepodmíněné smíření a od roku 1999 může na těchto cílech pracovat společně 
se Sdružením Ackermann-Gemeinde. I do budoucna budeme, jakožto společenství vycházející 
z křesťanské víry, usilovat o smířené a živé sousedství Čechů a Němců a angažovat se pro 
svobodnou a sjednocenou Evropu. 
 
 
Společné prohlášení předsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde, Daniela Hermana, a předsedy 
Ackermann-Gemeinde, Martina Kastlera. 
 

Praha, Vyšehrad 6.8.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


