
 

 
 

Informační L ist č.  3/2019  

Sdružení  Ackermann -Gemeinde a Spirály  

 
 

Vážení a milí členové a příznivci, 
 
dlouhodobé přípravy setkání SAG a AG po čtyřech letech, tentokrát v bavorském Landshutu se staly svátkem 
všech generací. Máme radost z pozitivních ohlasů a to nás motivuje pro další práci v česko-německých vztazích.  
 

Eva Engelhardt 
Jednatelka SAG 

 

Okénko duchovního rádce   
 

Od setkání v Landshutu už utekla řada týdnů, ale ještě stále zůstává živou zkušeností. Mohli bychom posuzovat 
toto setkání z mnoha různých úhlů – výběr témat, referentů, organizace apod. Jeden je však zvlášť důležitý – 
myslím, že se shodneme na tom, že setkání v Landshutu působilo svěže a bylo plné mladých lidí.  
Blíží se 30. výročí Listopadu 1989. Povzbuzujme se k vydávání svědectví o událostech před 30 lety, tak, aby 
dnešní mladí opravdu dobře poznali, co to pro nás znamenalo a znamená… 
 

Adolf Pintíř 
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 rozhodli poskytnout 
spolku SAG peněžitý dar v období červenec – září: Pavel Kučerka. 

Velmi si Vaší podpory vážíme!  
 

Změny v kanceláři SAG   
 

V srpnu jsme se rozloučili s našimi dvěma dobrovolnicemi – Johannou Lüffe a Sarah Peters. Obě kolegyně pro 
nás byly v době jejich působení v kanceláři SAG velikou oporou. Do budoucna jim přejeme vše dobré a doufáme 
v brzké shledání! 
Zároveň vítáme mezi námi Tobiase Richtera a Annu Nouri, nové dobrovolníky pro kancelář SAG a pro Spirálu, 
kteří se představí v příštím čísle Informačního listu 4/2019. 
 

Johanna Lüffe o roce stráveném v SAG 
 

Od mého představení v Informačním listu už uběhnul celý rok. 
Mezitím se toho opravdu hodně událo. Mohla jsem toho hodně 
poznat díky každodenní práci v kanceláři SAG, ale i díky volnému času, 
ve kterém jsem mohla procestovat celé Česko, najít si kamarády a 
konečně si uspořádat své plány do budoucnosti. Moc se mi líbilo být 
na celý rok součástí SAG, velmi mě to osobně posunulo dál. 
Ale co jsem vlastně dělala? Měla jsem na starosti vlastní část úkolů 
v kanceláři, za které jsem byla zodpovědná úplně sama. Dále jsem 
pracovala na nové internetové stránce, která je nyní již pár týdnů 



 

 
 

v provozu, dále jsem se starala o PR, psala jsem závěrečné zprávy a navštěvovala jsem různá pracovní setkání v 
Čechách nebo Německu. Také jsem tento rok poprvé zažila a podílela se na přípravě konferencí v Praze a Brně, 
při kterých jsem mohla poznat mnoho členů SAG. Také jsem pomáhala při setkáních Spirály a Junge Aktion, 
takže jsem se účastnila i mnohých jejích akcí a setkání. Ve volném čase jsem pak spolu s dalšími dobrovolníky 
z různých organizací podnikala různé výlety, abych více poznala českou kulturu a společnost. V neposlední řadě 
jsem se též zapojila do místního smíšeného týmu pozemního hokeje a chodila jsem na výuku češtiny. 
Musím říct, že můj rok v Praze byl velmi úspěšný. Moc mě bavilo vás všechny v Praze, Brně nebo Landshutu 
poznat a také vidět, jak taková práce na česko-německém setkání vypadá. Přeji svému nástupci všechno dobré a 
doufám, že se všichni zase brzy setkáme! 
 

Johanna Lüffe 
Překlad: SAG 

Foto: AG 

 

Sarah Peters – dobrovolnice pro Spirálu 
 
Můj rok, kdy jsem působila jako dobrovolnice pro Spirálu SAG, utekl opravdu 
velmi rychle. Během něj jsem potkala mnoho milých lidí a nasbírala celou řadu 
zkušeností. Každodenní práce s mými kolegyněmi a kolegy mi dělala radost, i 
když jsem své úkoly někdy nechtěla dělat. V kanceláři totiž stále vládla příjemná 
a přátelská atmosféra, která mě motivovala do jakékoliv práce. 
Ze všeho nejlepší pak byly setkání Junge Aktion a Spirály, na kterých jsem se 
nejčastěji podílela. Při organizování setkání pro děti „Frühlingsplasto“ a „Plasto 
Fantasto“ jsem si pak poprvé doopravdy vyzkoušela, jaké to je, vést takové 
množství mladých lidí. Naštěstí jsem měla u sebe svoji kolegyni Amálii 
Kostřížovou, která mi pomohla vše bez větších problémů zvládnout, a navíc 
jsem si u toho užila spoustu legrace. 
Jako dobrovolnice jsem se učila nejen v práci pro SAG, ale zároveň i při 
seminářích organizované Aktion Sühnezeichen Friedensdienste a ve svém 
volném čase. Na seminářích jsme probírali především dějiny a diskutovali o 

aktuálních politických tématech v České republice. Zároveň jsme měli dostatek času si s ostatními dobrovolníky 
vyměnit své poznatky o našem zaměstnání a o každodenních problémech, se kterými jsme se potýkali. 
Práce ale samozřejmě nebyla mou jedinou náplní času v Čechách. Téměř každý víkend se něco dělo. Ať už to byl 
nějaký filmový nebo divadelní festival, návštěva muzea nebo jsme objevovali nové kavárny. Navíc jsem měla 
možnost s mými novými kamarády objevovat nejen Prahu, ale i celou zemi. Vlakem se totiž člověk dostane 
všude – ať už do Brna, Ostravy, Olomouce, Českých Budějovic, Ústí nad Labem nebo jinam. A každé město 
v Čechách nám toho nabídlo hodně, co jsme mohli poznat a zažít. Mimochodem, velmi přátelské ceny českých 
vlaků budu také postrádat. 
Celkově jsem zažila báječný rok se Spirálou SAG a Junge Aktion a ráda bych touto cestou poděkovala všem 
kolegyním a kolegům, kteří mě vřele přijali a podporovali. Jsem velmi vděčná, že jsem mohla v Praze strávit celý 
rok. Česko je skvělá země, o které jsem toho dříve mnoho nevěděla, ale o které jsem se mnohé naučila a ráda 
bych se učila i nadále. 
 

Sarah Peters 
Překlad: SAG 

Foto: Spirála SAG 

 

 

Aktuální akce SAG a Spirály na rok 2019 

  
Mezi nejbližší akce patří výstava Svědkové lidskosti, kterou můžete vidět do 15. října na Obecním úřadu 
v Petrovicích u Sušice a od 17. října do 17. listopadu pak v klášteře sv. Tomáše v Praze na Malé straně. 
Spirála pořádá ve spolupráci s Evropskou akademií Berlín dva semináře. Nejprve ve dnech 11. – 13. října 
v Berlíně, následně ve dnech 22. – 24. listopadu v Praze. Bližší informace naleznete na webu SAG – 
www.ackermann-gemeinde.cz  
 
 

http://www.ackermann-gemeinde.cz/


 

 
 

Z dění okolo SAG 

 

Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde, 7. – 9. 2. 2020 

 
Zveme vás na konferenci SAG, která se uskuteční 7. – 9. 2. 2020 v Praze. Hlavním tématem bude „Bílá hora 1620 
– 2020“. Pozvánku společně s bohatým programem můžete očekávat v dalším čísle Informačního listu 4/2019. 
 

 

Apoštol zemského vlastenectví – Karel Jänig 
 
Mons. Karel Jänig (1835 – 1914), rodák z Pohorské Vsi v Novohradských horách, byl typickým reprezentantem 
zemského vlastenectví své doby, které nerozlišovalo etnický původ. Byl mj. též správcem pražského kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Skalce, rektorem římské papežské koleje Germanicum a obnovitelem Českého domu v 
Římě. Tuto osobnost představil na zasedání předsednictva SAG 5. září 2019 historik, právník a pedagog JUDr. Jan 
Kotous. Chceme připomínat takovéto postavy z českých dějin, proto přikládáme tento článek. 
 

Dnes prakticky nikomu nic neřekne jméno Karla Jäniga, duchovního správce – administrátora německé farnosti u 
kostela Sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze. Narodil se roku 5. března 1835 na samotě Dobler u vesničky 
Bělá (Zinnertschlag), nedaleko jihočeské Kaplice, v německé rodině buquoyského myslivce. Vystudoval v Praze, 
kde se také naučil výborně česky. Znalost druhého zemského jazyka, jak se tehdy říkalo, mu otevřela cestu do 
českých vlasteneckých kruhů. V roce 1858 ukončil studia na pražské teologické fakultě a byl vysvěcen na kněze. 
Pak čtyři roky působí jako kaplan ve Vildštejně a později v Kraslicích. Díky svému nevšednímu nadání a píli je 
poslán kardinálem Schwarzenbergem do Říma, kde studuje církevní právo a současně působí jako kaplan při 
kostele papežské koleje S. Maria dell Anima, střediska studentů a poutníků z německy mluvících zemí. Po 
dosažení doktorátu církevního práva se vrací do Prahy, kde je přidělen k arcidiecéznímu soudu a zabývá se 
hlavně manželským právem. 
Roku 1871 je opět v Římě, tentokrát jako prorektor zmíněné papežské koleje. Při nástupní audienci u papeže Pia 
IX., požádal, aby Svatý Stolec vrátil Čechám tzv. „Český dům“, kdysi zakoupený v Římě císařem Karlem IV., který 
měl sloužit jako hospic pro poutníky a studenty z Čech. Dům, dosud stojící v Římě na Corso Vittorio Emanuelle, 
držel totiž od husitských válek Svatý Stolec. Papež žádosti vyhověl, ale k praktickému předání nedošlo. Řím se 
stal mezitím italským hlavním městem. Až na několik výjimek, byl na jeho území zkonfiskován církevní majetek, 
včetně „Českého domu“. Jeho převzetí církevní institucí nebylo možné. Karlu Jänigovi nezbylo než navrhnout 
italským úřadům, že dům koupí jako soukromá osoba. Dům byl stavebně v žalostném stavu. Tehdejší 
vyšehradský probošt Václav Štulc se v roce 1881 při české národní pouti do Říma vyjádřil, že „ani darem by to 
nevzal“. Jihočeskému rodáku Karlu Jänigovi byla však vlastní určitá tvrdohlavost. Dům koupil, opravil, a aby 
nikdo nepochyboval, komu je určen, nechal namalovat na fasádu dodnes patrné medailony sv. Václava a Karla 
IV. V roce 1884 navrhl Karel Jänig, v té době již rektor „Animy“, aby zamýšlená kolej pro studenty z Čech a 
Moravy byla umístěna ve dvou patrech jím spravované německé koleje. K finančnímu zabezpečení pak určil 
výtěžek z pronajatých prostor v „Českém domě“. Právě díky jeho konstruktivnímu přístupu mohla být česká kolej 
založena a v současném římském Nepomucenu existuje dodnes. O dva roky později věnuje dr. Jänig české koleji 
do vlastnictví celý „Český dům“. Bohužel tato skutečnost nebyla po chuti tehdejší správní radě „Animy“. Dr. 
Jänig byl odvolán z vedení koleje a v roce 1887 se vrátil do Prahy. 
Mons. ThDr. Karel Jänig se stal po svém návratu do Prahy administrátorem německé duchovní správy u kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Skalce, skvostu vrcholného baroka, projektovaného Kiliánem Ignácem 

Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde 
„Bílá hora 1620 – 2020“ 

7. – 9. 2. 2020 
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Dietzenhoferem. V době jeho působení došlo nejen k rozsáhlým opravám kostela, ale v letech 1902 – 1904 i 
k výstavbě novobarokní budovy administrace kostela (fary) podle plánů architekta Antonína Wiehla. Protože 
některé použité stavební prvky připomínají např. Michelangelovu římskou Bibliotecu Laurenzianu, můžeme se 
domnívat, že to byl právě dr. Jänig, který architektovi vedl ruku, aby mu alespoň něco v jeho pražském bydlišti 
připomínalo vzdálený Řím.  
Mons. ThDr. Karel Jänig žil v novém domě ještě deset let. Umírá 6. října 1914. Když nezaujatě hodnotíme, 
z dnešního pohledu, tohoto rodem Němce, ale cítěním českého zemského vlastence, vidíme osobně skromného, 
velmi obětavého člověka, který pro povznesení a přátelství obou zemských národů, pro českoněmeckou 
vzájemnost a porozumění, neváhal přinést nemalé osobní oběti. Podle vzpomínek současníků byl jeho byt ve 
farní budově Na Skalce „uměleckou galerií a sbírkou vzácných italských starožitností“, kde rád vítal své přátele, 
bez rozdílu národnosti. 
 

Jan Kotous 
Právník, historik a pedagog 

 

Z akcí SAG 

 

Česko-německé setkání v Landshutu „Odvaha pro budoucnost“, 1. – 4. 8. 2019 
 
Ve dnech 1. až 4. srpna 2019 se konala největší 
pravidelná akce pořádaná českou i německou 
Ackermann-Gemeinde. Dříve byla známá jako 
„spolkové setkání“, na které se již tradičně sjížděli 
všichni členové a přátelé Ackermann-Gemeinde, 
přičemž tato akce se již po několik let koná 
střídavě v Německu a v České republice. Tentokrát 
však pro ni bylo použito poprvé nové označení 
„česko-německé setkání“. Jelikož minulé setkání 
se konalo v r. 2015 v Českých Budějovicích, vyšla 
tentokrát řada na Německo. Hostujícím městem 
se stal bavorský Landshut. Já sám jsem se setkání 
zúčastnil společně se svojí manželkou Nataschou a 
našimi dvěma malými dětmi. 

Přibližně 300 účastníků z České republiky i z Německa se sešlo, aby společně diskutovali o tom, jak se Evropa – a 
střední zvláště – proměnila za posledních 30 let od pádu železné opony. Důležitým tématem přednášek a diskusí 
pak bylo i to, jaký další vývoj lze očekávat a jak mohou běžní občané a křesťané tento vývoj ovlivnit. Mezi 
referenty byla řada vynikajících osobností z oblasti vědy, politiky, církve a publicistiky, a to nejen z České 
republiky a z Německa, ale například i z Polska. Jmenovitě mohu vyzdvihnout například senátora Pavla Fišera, 
který představoval pro mě a pravděpodobně i pro mnoho dalších českých účastníků tu nejzajímavější ze všech 
osobností, které přijaly pozvání na naše setkání. Velmi mě ale zaujalo také například vystoupení teologa pana 
doc. Tomáše Petráčka. 
Já sám jsem pak měl tu čest moderovat jednu z pracovních skupin, v jejímž rámci se každý z účastníků mohl 
zapojit do živé diskuse o jednom z „landshutských signálů pro Evropu“. Tyto signály shrnují postoj Ackermann-
Gemeinde jako společenství českých a německých křesťanů k současné situaci v Evropě. Moje skupina se 
zabývala konkrétně tématem spolehlivosti, o níž jsme diskutovali společně s církevním historikem panem dr. 
Miroslavem Kunštátem. Vznikla zajímavá diskuse s členy české SAG i např. AG Regensburg či členy z bývalého 
východního Německa. Hodně jsme se zaměřili na spolehlivost a předvídatelnost politiků a na fenomén 
dodržování smluv, který – jak připomněl pan dr. Kunštát – hraje významnou úlohu i v samotné Bibli. 
Dalším vrcholem programu pro mě i mou rodinu byl půldenní výlet do kláštera Niederaltaich, což byla jedna 
z celkem tří nabízených destinací. Niederaltaich je místo, kde jsme se já a moje manželka zasnoubili, ale od té 
doby jsme ho až dosud znovu nenavštívili. Bylo velice příjemné vrátit se tam po několika letech (opět) v kruhu 
Ackermannů. 
Akce Ackermann-Gemeinde však nejsou nikdy jen o přednáškách a diskusích. Další důležitou součástí programu 
byly samozřejmě mše svaté, ale například i česko-bavorská kulturní noc či udělení Medaile smíření, a to 
pořadatelům brněnských akcí „Meeting Brno“ a „Pochod smíření“. Samozřejmým zlatým hřebem setkání byla 



 

 
 

závěrečná slavnost, při níž k tanci i k poslechu hrál orchestr složený ze členů a přátel české i německé 
Ackermann-Gemeinde, který se pravidelně schází v rámci tzv. „Rohrského léta“. 
Musím na závěr vyslovit velký dík pořadatelům i všem přátelům z Ackermann-Gemeinde za neopakovatelný 
zážitek. Rád bych ale také věnoval slova díku a uznání mojí manželce, která se spíše musela starat o naše děti, 
než aby se účastnila programu. Takovýchto maminek (i tatínků) bylo možné na setkání zaznamenat mnohem víc. 
Díky tomu, ale i díky přítomnosti Junge Aktion, Spirály a dětí z Plasto Fantasto, se landshutské setkání opět – 
stejně jako před lety v Budějovicích – stalo setkáním mezigeneračním. Ackermann-Gemeinde se tak může pyšnit 
tím, že spojuje nejen lidi různého původu a národnosti, ale napříč tím i lidi různých generací. 
 

Lukáš Dulíček 
Člen SAG 

Foto: Společná fotografie účastníků, AG 

 

Rohrské léto, klášter v Rohru a Landshut, 28. 7. – 4. 8. 2019 
 
Když mi letos na jaře přátelé z Würzburgu nabídli zapojení do 
činnosti pěveckého sboru Rohrského léta s možností následného 
spoluúčinkování při doprovodu některých bohoslužeb na setkání 
v Landshutu, velmi rád jsem toto pozvání přijal. Po mnoho let 
jsem o této česko – německé kulturní aktivitě slyšel spoustu 
pozitivního, ale „na vlastní kůži“ jsem doposud neměl možnost 
toto setkání zažít. 
Realita předčila po všech stránkách moje očekávání. Velmi 
přátelské přijetí, krásné mezilidské vztahy napříč generacemi a 
vyznáními, skvělé organizační zajištění a vysoká úroveň 
jednotlivých programových sekcí. Rád jsem se už v Rohru zapojil 

nejen do zpívání ve sboru, ale i do přípravy divadelního představení Brundibár a posléze i do taneční sekce. 
Následné setkání v Landshutu jsem proto prožil více na straně účinkujících než na straně většiny účastníků, ale 
vůbec nelituji. Být součástí zákulisí této krásné akce v tak milém společenství mnoha nových přátel bylo pro mě 
velice zajímavé a přínosné. 
Opět jsem si uvědomil, že osobní zkušenost je nenahraditelná a že autentický zážitek je tím nejlepším impulsem 
a povzbuzením k oslovení a vtažení dalších lidí mezi nás. Už se těším na příští Rohrské léto a vím, že ze Šumperka 
určitě nepřijedu sám. Kéž je moje zkušenost povzbuzením i pro další dobré lidi, kteří zatím se zapojením do 
tohoto bohulibého projektu váhají. 

 
Petr Suchomel 

Člen předsednictva SAG 
Foto: Sbor Rohrského léta, AG 

 

Okénko Spirály 
 

Česko-německý Letní setkání Spirály SAG Junge Aktion, Landshut, 28. 7. – 4. 8. 2019 
 

Zpětně jsem své sestře opravdu vděčný, že mě přemluvila, 
abych jel na Letní setkání Spirály a Junge Aktion. Bylo to totiž 
opravdu skvělé! 
Letní setkání se konalo zároveň s česko-německým setkáním 
Ackermann Gemeinde v Landshutu. Jeho moto: „Evropa 
1989–2019. Odvaha pro budoucnosti“ bylo také součástí 
našeho programu – celý týden jsme s tímto tématem pracovali 
a diskutovali o něm při našich workshopech. Bez ohledu na to, 
zda byl někdo mladý (14) nebo „starý“ (26), jestli byl Čech 
nebo Němec (nebo Slovák, švýcarský Němec, Francouz, Rus…), 
každý ze 35 účastníků se nadchnul pro tyto debaty. 
Náš den jsme většinou začínali krátkým zamyšlením. Poté se 

vždy ukázalo, jak dokáže hudba dobře spojovat lidi: v sestavě dva klarinety, příčná flétna, tři kytary, jedny housle 



 

 
 

a klavír vytvořila tato improvizovaná kapela nezapomenutelné melodie. Následně se každý den rozběhly různé 
projekty, které nám dané téma určitým způsobem přiblížily. 
Velmi napínavou přednášku přednesl poslanec za CSU Dr. Klaus Rose o pádu Berlínské zdi a o událostech té 
doby. Byl to zvláště zajímavý projev díky tomu, že je pamětníkem a sám se v té době aktivně podílel na česko-
německých vztazích. 
V přednášce od Dominika Porvažníka, zástupce slovenské mládeže v Organizaci spojených národů, jsme se pak 
zamýšleli nad budoucností. Nevyprávěl pouze o každodenní práci v OSN, ale také mluvil o následujícím 
politickém vývoji a dával nám i osobní a důležité rady pro náš další život. 
Samozřejmě nebylo Letní setkání pouze o přednáškách. Společně jsme se podíleli na pracovních skupinách, ve 
kterých jsme sami vytvářeli své výstupy. Ať už to bylo v pěveckém sboru, našem časopise, při přípravě 
bohoslužeb nebo při šipkované pro děti z Plasta Fantasta – každý mohl přispět svým talentem. 
Mnohé aktivity nám také připravili naši organizátoři. Jeden den jsme například zápasili ve speciální olympiádě 
proti ostatním týmům. Velmi kreativní úkoly nám přinesly mnoho zábavy a mně také třídenní bolesti zad – 
účastníci asi vědí, kterou ne právě oblíbenou disciplínu mám na mysli. Nerad bych také zapomněl na velké 
množství drobných her, které nás neustále bavily a spojovaly dohromady. 
Vrcholem byla bohoslužba v pátek ráno, na které jsme se všichni společně podíleli. Někteří doprovázeli svou 
hudbou, jiní zpívali, další četli – ať už česky nebo německy – z Bible nebo přímluvné modlitby a vyrobili plakáty a 
přinesli jej v obětním průvodu před oltář. 
Nakonec jsme se mohli účastnit i programu AG a SAG, při kterém jsme poslouchali referenty, které známe jinak 
jen z televize a mohli jsme si s nimi i osobně promluvit. Napínavou přednášku měli především prezident 
Centrální komise německých katolíků Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg a (doufejme budoucí český prezident) 
Šimon Pánek. 
Ačkoliv byl program skvělý, přesto to nejlepší bylo něco jiného. Pro přílohu našeho časopisu jsme se účastníků 
ptali, co se jim na našem setkání nejvíce líbilo. A podle mě není náhodou, že všechny odpovědi byly podobné. Při 
Letním setkání jsme mohli poznat milé lidi, shledat se se starými kamarády a mohli jsme být součástí 
nádherného společenství. Každý jsme sice jiný, ale přesto jsme si dobře porozuměli a každý svým jedinečným 
způsobem přispěl, že jsme vytvořili něco unikátního. 
Abych jmenoval nějaký příklad, tak i nejmladší účastníci se mohli díky otevřenosti naší diskuze přihlásit o slovo. 
Nikdo nebyl zvýhodňován a na nikoho jsme nezapomínali. 
Mohu jen říci, že jsme zažili něco krásného, co jde jen těžko popsat slovy a co jde jen těžko skrze pouhý popis 
zprostředkovat. Jde to přenést pouze skrze zážitky ve společenství. S tímto bych se rád rozloučil. Příště na 
shledanou! 
 

Šimon Bode (zkráceno) 
Účastník Letního setkání, člen JA 

Překlad: SAG 
Foto: JA 

 

Plasto Fantasto – setkání dětí a mládeže, Haidmühle a Landshut, 28. 7. – 4. 8. 2019 
 

Přes 50 českých a německých dětí, devět vedoucích. To bylo 
Plasto Fantasto 2019! 
Hlavním tématem Plasta bylo „Dodat odvahu“ Diskutovali jsme o 
tom, kdo a co pro nás je ten, kdo dodává odvahu, a co by vlastně 
měl dělat. V tomto duchu jsme také hráli nejrůznější hry a 
zabývali jsme se tím. 
První kontakty jsme navázali vlastně hned po příjezdu obou 
autobusů z Česka i Německa do Haidmühle, když jsme hledali 
pokoje, ve kterých budeme spát. Vše se ale rozběhlo až druhý 
den ráno po snídani, kdy jsme zpívali, sportovali a zabývali se 
jazykovými animacemi – každý si mohl vybrat, kterou činnost 
chce dělat. Takže se každý brzy naučil alespoň „Hallo, wie geht’s? 

Gut!“ 
To ale nebylo všechno. Po obědě jsme hráli například hru s výměnou rolí a měli spoustu jiných aktivit. Ale pozor! 
Když jste nedávali pozor, mohli jste prošvihnout kontrolu pokojů, která rozhodně nebyla nadšená, když našla váš 
pokoj neuklizený. 



 

 
 

Večer jsme pak opekli chléb nad ohněm a vedoucí nám přečetli na dobrou noc napínavý příběh. Takhle přibližně 
probíhaly dny v Haidmühle. 
Ale abychom neodjeli domů, aniž bychom se něco nenaučili, navštěvovali nás různí referenti, kteří si s námi 
povídali například o sociálních sítích, médiích, nebo jak si dodávali odvahu lidé během druhé světové války a jaké 
přinášeli tehdy oběti. 
Po čtyřech skvělých dnech v Haidmühle jsme se přestěhovali do Landshutu, kde se konalo česko-německé 
setkání SAG a AG. Tam jsme potkali nejen dospělé, ale i ostatní děti z Plasta a trochu starší lidi ze Spriály a Junge 
Aktion. Přes den jsme se zabývali především animacemi, k večeři jsme se setkávali s rodiči a prarodiči 
v Bernlochnerském městském sále. Tam jsme ale nejen jedli, ale i tancovali – například polku, mazurku nebo 
Y.M.C.A, kterou si všichni s chutí zazpívali s námi. 
I když jsme pak již brzy odjeli, všichni jsme se měli v Landshutu (a dříve v Haidmühle) parádně. Doufám, že se 
všichni zase při příštím Plastu sejdeme! 
 

Miriam Olbert 
Účastnice Plasto Fantasto 

Překlad: SAG 
Foto: JA 

 

Blahopřejeme 

 

Narozeniny 
Členové Sdružení Ackermann-Gemeinde slaví svá životní jubilea! 
 

Marie Pawlasová, 80 let 
Miroslav Šajtr, 80 let 

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

Vzpomínáme 
 

Zemřel P. Josef Koláček SJ 
 
V úterý 10. září 2019 ve věku 90 let zemřel P. Josef Koláček SJ. Po maturitě v roce 1948 vstoupil do noviciátu 
Tovaryšstva Ježíšova, následně byl v noci z 13. na 14. dubna 1950 zatčen a spolu s ostatními jezuity deportován 
do koncentračních klášterů v Bohosudově a Oseku. Potom byl poslán do PTP. V letech 1954 – 1968 pracoval jako 
pomocný dělník v brněnské Zbrojovce a tajně studoval teologii. Mnohokrát byl vyšetřován v různých procesech s 
jezuity, ale nikdy nebyl odsouzen. Na kněze byl vysvěcen tajně 23. ledna 1968. V roce 1968 odešel do 
rakouského Innsbrucku, kde dokončil svá teologická studia. V roce 1970 byl povolán do Říma, kde začal pracovat 
jako redaktor české sekce Vatikánského rozhlasu. Slavné sliby složil 2. února 1972. Od roku 1971 do konce roku 
2001 byl vedoucím české sekce Vatikánského rozhlasu, a tak se stal nejdéle sloužícím šéfredaktorem českého 
vysílání. Po roce 2001 otec Koláček nadále působil jako redaktor české sekce Vatikánského rozhlasu. Věnoval se 
překladatelské činnosti a dějinám jezuitského řádu, tiskem mu vyšlo několik desítek knih. Pohřební rozloučení se 
uskutečnilo 12. září 2019 v kapli generální kurie Tovaryšstva Ježíšova v Římě. 
 

Zajímavosti, kultura, literatura, film 
 
 

Das Filmfest, 16. – 25. 10. 2019 
 
Vzpomínky na doby, kdy bylo ještě Německo rozdělené na dvě 
části, pocta ikonickému švýcarskému herci Bruno Ganzovi, 
kultovní Karl May nebo rebelové bouřící se proti konzumu a 
konformitě a mnohé další. Letos se uskuteční již 14. ročník 
festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest. Diváci jej mohou 
navštívit ve dnech 16. – 25. října 2019 v Praze, Brně, Plzni a 
Jihlavě. Více informací naleznete na www.dasfilmfest.cz.  

http://www.dasfilmfest.cz/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech 
z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů. 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 3/2019 vychází v září 2019. 
Uzávěrka čísla 4/2019 je 11. prosince 2019. 
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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. 
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