Výroční zpráva
„Spolku Němců v Čechách, z. s.“ pro řádnou členskou schůzi 27. února 2016, konanou v zámku Nečtiny.
Předkládá: Richard Šulko, předseda

K dnešnímu dni má „Spolek Němců v Čechách, z.s.“ 28 členů.
Na bankovních účtech se nachází: 13.143,27 Kč a 411,17 EUR
V pokladnách se nachází: 2656,- Kč a 327,06 EUR.
Následuje seznam aktivit v roce 2015:

Červenec:
5. července jsme se aktivně podíleli na „Česko- německé pouti porozumění“ v Skokách u Žlutic:
http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/wallfahrt-maria-stock-5-7-2015-mit-pilgern
11. července se konal v Nečtinech seminář Chebských lidových tanců:
http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/2-volkstanzseminar-in-netschetin-2015
25. července měla skupina Chebských lidových tanců „Malíři“ a „Duo Malíři“ tři bloky s vystoupením při
„Historickém víkendu“ na hradě Seeberg/Ostroh:
http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/drei-auftritte-auf-der-burg-seeberg
srpen:
O víkendu 14.- 16. Srpna jsem se zúčastnil semináře o budoucnosti německé menšiny v Praze:
http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/zukunftswerkstatt-in-prag-2015
19. 8. Jsme společně s mojí ženou navštívili Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, kde se
projednával spolupráce všech Svazů německé menšiny v ČR:
http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/deutsche-verbaende-auf-der-dt-botschaft-in-prag
22. srpna vystoupilo „Duo Malíři“ na městských slavnostech v Teplé.
http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/630-jahre-stadtrechte-tepl-mit-auftritt-malaboum
29. 8. Jsem byl přítomen výroční schůze 20 let „Spolku přátel Teplá“, kde byl vysvěcen nově
zrestaurovaný portál klášterního kostela. Přednesl jsem krátkou zdravici.
http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/kirchenportal-in-tepl-eingeweiht

září
19. 9. Vysvětil opat premonstrátského kláštera
v Teplé, P. Zdeněk Filip Lobkowicz, OPraem.
nový mariánský sloup na našem pozemku.
http://www.deutschboehmen.com/berichte/
berichte/egerlaender-mariensaeuleeingeweiht

říjen
Na víkend 3.-4.10. pozvalo „Shromáždění
Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ na
„Velké kulturní setkání“ do Prahy, kde
vystupovalo „Duo Malíři“ a Folklorní skupina
Chebských lidových tanců „Malíři“.
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http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/egerlaender-auf-dem-schiff-grossveranstaltungin-prag-3-4-10-2015
17.10. jsem měl přednášku ve Vídni na téma: „Práce Spolku Němců v Čechách, z.s.“.
25. 10. Přijal Svátost biřmování z rukou Plzeňského biskupa syn Vojtěch. Celá rodina v kroji.
http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/egerlaender-firmung-2015
30.10. se konal v Nečtinech seminář na šití Chebských lidových krojů.
listopad
10. 11. Hrálo „Duo Malíři“ v Plzeňském Západočeském muzeu při představení knihy „Lidová píseň na
Plzeňsku II“
http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/malaboum-im-pilsner-museum
prosinec
5.12. adventní setkání s
Mikulášem
http://www.deutschboehmen
.com/berichte/berichte/nikla
s-in-netschetin-2015
6. 12. Hrálo „Duo Malíři“
v Plzni, při
představení
projektu „Plzeňské lidové
písně“
http://www.deutschboehmen
.com/berichte/berichte/pilsn
er-folklore-projekt-2015
Vánoce se slavily v duchu
tradic nejen německých, ale i
českých.
http://www.deutschboehmen
.com/berichte/berichte/weih
nachten-2015
shrnutí
Jak je patrné, „Spolek Němců v Čechách, z.s.“ se pevně zapsal do práce ohledně porozumění mezi národy a
do záchrany kulturního dědictví „Chebanů“. V šesti měsících činnosti navázal na práci, kterou dělá již od
roku 1992
K výše uvedeným aktivitám je nutné ještě přičíst účast na setkání „Presidia“ „Shromáždění Němců“ a
vůbec mnoho jednání a rozhovorů během celého roku.
Od července je funkční a vždy aktualizovaná webová prezentace Spolku: www.deutschboehmen.com
Dále byl vydán v září vzorový výtisk měsíčníku „Heimatruf“ (volání Domoviny), který by měl vycházet
pravidelně od ledna 2016, pokud Spolek obdrží dotaci od ministerstva kultury ČR.
Děkuj za podporu: BMI a německé velvyslanectví, Shromáždění Němců, Česko-německému fondu
budoucnosti, mé ženě a mým dětem.
Děkuji za pozornost a končím zvoláním:
„Pro naši Domovinu skutečně vše!“
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