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Sdružení  Ackermann -Gemeinde a Spirály  

 
 

Vážení a milí členové a příznivci! 
 
Jubilejní rok SAG je v plném proudu a již nyní připravujeme velké česko-německé setkání v Landshutu. Budeme 
se těšit na viděnou s Vámi všemi.        

Eva Engelhardt 
jednatelka SAG 

 

Okénko duchovního rádce   
 

V letošním roce, kdy si připomínáme třicet let od pádu železné opony, se nevyhneme vzpomínkám. Také dvacet 
let života našeho sdružení volá po ohlédnutí a zhodnocení. Snad nám pomůže malá aktualizace staré anekdoty.  
Na začátku roku 1989 byl desetiletý chlapec na lyžích se svým sedmdesátiletým dědečkem na Šumavě. Bylo 
dobře vidět, kudy vede ona ochranná bariera z ostnatých drátů, střežená pohraniční stráží, vlčáky, minami, 
ozářená reflektory ze strážných věží, připravená zadržet každého, kdo by se ji snažil překročit. „Dědo, kdo jsou ti 
lidé na druhé straně,“ ptá se vnouček. Dědeček se zamyslí a říká si: „Když jsem tady sloužil po únoru 48 ještě 
jako důstojník ČLA, odpověděl bych, že oni. Po dvaceti letech přišlo lednové plénum, Dubček a s ním Pražské 
jaro, v srpnu ruské tanky. Neprošel jsem prověrkami, skončil v JZD, kluk se nedostal na školu a od té doby vím, že 
jsme na té druhé straně my.“  Dědeček se dožil požehnaného věku a zemřel v roce 2011, vnuk jezdí s dětmi 
lyžovat na Velký Javor a na pivo do Zwieselu. 
Jestli máme s užitkem hodnotit minulé události, pak nejprve musíme správně poznávat svou současnost. Jsme 
třicet let bez železné opony. Mnozí však uvázli v uniformě předsudků padesátých let, nebo normalizace. Jiní jen 
těžko odkládají své masky, které jim pomáhaly zůstat v ústraní. Někteří dál bojují boj s bývalým nepřítelem, 
neúnavně ho hledají a za každou cenu ho nalézají. A zase jiní nepostřehli, že už je na nich samotných, aby si 
vytvořili vlastní názor. 
Ano, nevyhneme se vzpomínkám, ale svůj význam mají, jen když nám pomohou porozumět procesům, které 
probíhají ve společnosti a tak ovlivní naši budoucnost. První příležitostí jsou evropské volby. Ohlédnutí do 
minulosti nám připomene cesty naší společné odpovědnosti.  Květnová pouť do Mariazell může být dobrou 
příležitostí porozumět tomuto putování. 
 

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 leden – březen: Gisela Heitz, Heinrich Hüsken, 
Jan Kirschner, Barbara Krause, Pavel Kučerka, Adolf Pintíř, Brigitte Schmidegger, Karel Simon, Borek 
Tichý. 

Velmi si Vaší podpory vážíme!  

 

 

 
 



 

 
 

Změny v kanceláři SAG   

 
Na začátku března jsme se rozloučili s kolegyní Anežkou Holubovou, která v kanceláři SAG působila od září 2017.  

„Vážení a milí, chtěla bych se touto cestou rozloučit, a zároveň poděkovat za krásný rok a půl, který jsem mohla 
v kanceláři SAG strávit. Byl to milý čas a jistě budu na tuto dobu ráda vzpomínat. S velkou částí z Vás jsem měla 
možnost se setkat ať už na výročních konferencích SAG, na brněnském sympoziu, díky korespondenci v souvislosti 
s 50-Euro-Hilfe nebo díky jazykovému kurzu pro duchovní. Bylo mi ctí poznat tolik zajímavých lidí a doufám, že 
s mnohými z Vás se třeba budeme moci setkat na další z akcí SAG. Kanceláři SAG bych chtěla popřát vše dobré do 
budoucna, radost ze svého konání, oporu v nově zvoleném předsednictvu a mnoho Božího požehnání!“ 

 Vaše Anežka Holubová   

Od 1. dubna jsme mezi námi přivítali nového kolegu – Ladislava Beneše. 

„Milí přátelé, jmenuji se Ladislav Beneš a v SAG budu mít na starosti správný chod kanceláře. Kromě toho studuji 
na Karlově univerzitě historii a česko-německé vztahy. Na práci pro SAG se velmi těším, protože rád spolupracuji 
s kreativními lidmi na smysluplných projektech. Zároveň se těším na poznávání nového prostředí, protože k Vám 
přicházím z Českobratrské církve evangelické a mnohé se teprve musím naučit. Doufám však, že společným 
úsilím vše zvládneme a pomůžeme SAG v jeho bohulibé činnosti.“ 

 Váš Ladislav Beneš 

 

Přehled akcí SAG a Spirály na rok 2019 

  
Mezi nejbližší akce patří výstava Svědkové lidskosti, která se postupně uskuteční: 
04.04. – 09.05. v německém Schönsee 
10.05. – 28.06. v klášteře Teplá 
29.6. – 28.7. v Hejnicích 
24.5. Prezentace SAG v rámci Noci kostelů 
 
Další akce jsou k nahlédnutí v příloze, včetně pozvánky na česko-německé setkání SAG a AG v Landshutu. 
 
 

Členská schůze SAG 

 

Nové předsednictvo na období 2019–2021 
V neděli 10. února se uskutečnila řádná, v letošním roce volební valná hromada našeho spolku. Do 
předsednictva SAG na volební období 2019–2021 byli zvoleni Daniel Herman, Ralf Kohout, Hans Korbel, Petr 
Křížek, Michal Pehr, Petr Suchomel a Jaromír Talíř. V následné volbě předsedy a místopředsedy byl zvolen 
staronovým předsedou Daniel Herman a místopředsedou Petr Křížek. Do kontrolní komise byli zvoleni Gunthilda 
Klimešová, Heidemarie Ochozková a Borek Tichý. Duchovním rádcem se pak stal P. Adolf Pintíř. 

 
Výroční zpráva  

Výroční zpráva Sdružení Ackermann-Gemeinde za rok 2018 byla schválena na členské schůzi a zveřejněna na 
naší webové stránce v sekci „Dokumenty ke stažení“; samozřejmě je také k přečtení v kanceláři SAG. 
 

Členský příspěvek 
Chtěli bychom Vás informovat o navýšení členských příspěvků SAG s platností od ledna 2019. Nově tak prosíme 
o úhradu 300Kč/osoba, nebo v případě manželských párů 250Kč/osoba. Velice Vám děkujeme a věříme, že díky 
Vám a díky této změně pro Vás budeme moci připravovat různé akce a informační materiály v ještě větší kvalitě.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Barbara Krause a Daniel Herman  

Zleva: Jan Sokol, Michal Pehr, Barbara Krause, 
Zuzana Lizcová  

Zleva: M. Leitgöb, E. Engelhardt, M. Kastler, A. Otte, 
H. Faberová, D. Herman, Ch. Israng, P. Křížek, W. Ipolt  

Z akcí SAG 
 

Výroční konference SAG „Vize a výzvy 1989-2019“, 8. – 10. 2. 2019 
 
 „Stojí před námi pamětihodný rok,” poznamenal Martin Kastler, předseda 
Ackermann-Gemeinde, ve své zdravici u příležitosti zahájení výroční 
konference SAG. Dále položil „otázku, která se dotýká nás všech: kam 
směřujeme? Co vlastně chceme?“ Vzhledem k vizím, které v rámci Evropy 
máme, k nastávajícím volbám do Evropského parlamentu a vzhledem 
k výzvám v souvislosti se společnou historií, s otázkou změny klimatu, 
bezpečností nebo s uprchlíky, se jedná o velmi podstatné otázky. 
Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde se letos snažila najít odpověď 
právě na tyto otázky. V duchu letošního názvu konference „Vize a výzvy 
1989-2019“, přednášeli začátkem února osobnosti jako prof. Barbara 
Krause, socioložka Jiřina Šiklová, nebo jednatel Renovabis Burkhard 
Haneke.  
Ve svém úvodním referátu v pátek večer, zahájila Barbara Krause přednáškovou část „pohledem do 70 let 
historie, a dále se odvážila pohlédnout vpřed“. Krause líčila výchozí bod Evropy, který byl poznamenán dvěma 
válkami a jimi stejně ovlivněné politiky, jejichž vizí a výzvou bylo ukotvení míru a další potencionální „válku 
udělat co možná nejnemožnější.“ Dále popisovala, jak došlo ke vzniku Evropské unie, jak Evropan zažívá EU ve 
všedním dnu, ale také jaká napětí a jaké výzvy tímto vyvstávají. Ať už se jedná o názory obyvatel EU vůči Bruselu, 
životnímu prostředí nebo o bezpečí lidí. Krause také zdůrazňovala, že evropský integrační proces ještě není 

ukončený, a my musíme na „vizi sjednocené Evropy“ nadále 
pracovat. 
V navazující diskuzi s účastníky se debatovalo především na 
možná řešení určitých problémů v rámci EU. Na otázku, jak se 
EU může finančně zasadit o větší sociální spravedlnost, odpovídá 
Krause, že aby se země dlouhodobě ekonomicky rozvíjely, je 
nutné nejdříve do EU investovat prostředky. 
Naproti tomu jednatel Renovabis Burkhard Haneke rozvíří 
debatu na téma Euro: do jaké míry je toto možné pokládat za 
politický projekt? Pro Barbaru Krause představuje Euro 
rozhodně více. Vzhledem k tomu, že sama pochází z pohraniční 
oblasti mezi Belgií, Německem a Nizozemskem, a zažila, jak moc 
se díky Euru ulehčilo „přeshraniční“ nakupování, shledává Euro 

spíše jako jeden z nástrojů EU k politické integraci EU.  
Sobotu zahájila svou přednáškou o „Přáních a touhách od roku svobody“ PhDr. Jiřina Šiklová. Její závěr se 
vztahoval k otázce: „Proč je Evropa tak malá?“ v porovnání s ostatními velmocemi jako USA nebo Čína. Podle 
jejího názoru příčina leží v dřívějším centru kulturního života, které nebylo nikterak veliké.  
Pro Jiřinu Šiklovou jsou podstatné společné hodnoty, na kterých naše soužití v Evropě může stavět. Je naším 
posláním pamatovat na tyto hodnoty a podle nich žít, abychom mohli být opravdu lidští. „Jaké je Vaše přání pro 
Evropu?“ Touto otázkou byla zahájena diskuze s publikem. Ve své odpovědi zdůraznila Jiřina Šiklová, že my jako 
křesťané musíme lidská práva propagovat v křesťanském duchu, a při tom neztratit naši toleranci vůči ostatním 
náboženstvím, která mají stejné kořeny právě jako křesťanská víra. 
Další otázku, která se týkala četných hlasů proti imigrantům, odůvodnila přítomností strachu. Nám v Evropě se 
daří velice dobře. Žijeme v blahobytu, dosáhli jsme stabilního míru a máme tedy strach, že toto naše blaho by 
mohlo být skrze cizí vlivy ohroženo.  
Přitom je podle Šiklové útěk jako takový „lidský úděl“, 
přičemž se můžeme odkázat na Nový zákon, resp. na útěk 
Marie s Josefem do Egypta.  
Na přednášku referentky navázala panelová diskuze, při 
které jeden z panelistů prof. Jan Sokol zdůraznil, jak 
důležité je chránit pravdu a jak moc nutné je pravdu 
hledat, neboť v tomto případě se nemůžeme řídit 
principem většiny. Tezi prof. Sokola podpořila i další 
panelistka Zuzana Lizcová, Phd., která zároveň vyzývala 



 

 
 

Burkhard Haneke, jednatel RENOVABIS 

Franz Olbert a Helena Faberová 
Spoluzakladatelé SAG 

k větší pozornosti vůči menšinám.  
Nejen my jako Evropa hledíme vstříc jubilejnímu roku 2019, ale i pro Sdružení Ackermann-Gemeinde je tento 
rok jubileem. 20 let od vzniku našeho sdružení bylo slaveno v prostorách Břevnovského kláštera. Do velkého 
Tereziánského sálu zavítalo asi 170 lidí, aby společně zavzpomínali na uplynulých 20 let, a zároveň vyslovili svá 
přání pro roky budoucí. Program byl doprovázen hudebními výstupy česko-německé rodiny z Prahy. Po 
zdravicích velvyslance Dr. Christopha Isranga a P. Miloslava Fialy, se ujal slova současný místopředseda SAG Dr. 
Petr Křížek, který ve svém vstupu vyzpovídal 6 osobností z dějin SAG. Mezi dotazovanými byla např. Helena 
Faberová, zakladatelka SAG a současná čestná předsedkyně, Mons. Anton Otte, zástupce Ackermann-Gemeinde 
v Praze nebo Matthias Dörr, jednatel Ackermann-Gemeinde Mnichov.  
Na konci každého rozhovoru se každý musel rozhodnout pro jedno heslo z česko-německého dialogu a 
zdůvodnit, jak se díky tomuto heslu vylepšily v posledních 20 letech vztahy obou zemí. Porozumění, setkání 
nebo smíření? Co je nejlepší způsob?   
Následně byli účastníci přizváni k podílení se na programu. Mládežnická organizace Spirála SAG si připravila pro 
účastníky kvíz k tématu Evropa, člen SAG P. Dr. Jan Larisch představil svou novou knihu o Mons. ThDr. Josefu 
Schinzelovi, a v neposlední řadě zde byla připravena místnost s průřezem fotek z uplynulých 20 let SAG, ke 

kterým účastníci mohli dopsat své komentáře.  
Na úplný závěr se uskutečnila česko-německá mše, po které 
následoval bohatý raut.  
Třetí a zároveň poslední den letošní konference otevřel svým 
referátem o zodpovědnosti vůči svobodě Dr. Burkhard Haneke. 
Nejdříve byla definována „naše zodpovědnost“ v tématu míru: 
Haneke vyzíval k bdělosti v souvislosti s politickým vývojem, k 
uvědomění si, že dosavadní mír nemusí být nekonečný, a 
zároveň apeloval na „posilování těch sil v našich zemích, které 
nás národnostně nerozdělují, ale evropsky spojují“. 
Dále se přednáška posunula do roviny „naše zodpovědnost“ 
vůči svobodě. Ačkoli svoboda jde ruku v ruce s naší lidskou 
důstojností, my sami jsme zodpovědní, naši svobodu znovu 

utvářet a bránit. Haneke zakončil svůj referát s tezí „naší zodpovědnosti“ vůči Evropě. Apeloval na to, abychom 
se navzdory malých nejednotností soustředili především na to, co máme společné, co nás spojuje. Abychom 
nadále společně diskutovali, a tím aby se nám podařilo dostát našim výzvám a uskutečnit naše vize.   
V navazující panelové diskuzi se první slova ujal Mons. Adolf Pintíř s výzvou, abychom se v Evropě nenechali vést 
strachem a otevřeně vyjadřovali své názory. Jeho tezi potvrdil i Dr. Miroslav Kunštát, který vyjádřil obavy 
z rozpadu společnosti právě kvůli strachu.  
Na úplný závěr konference vystoupil předseda SAG Daniel Herman. Poděkoval všem účinkujícím a referentům a 
konferenci ukončil slovy Jiřiny Šiklové „co je cenné, nemusí být vždy velké, a to platí samozřejmě i pro nás.“ 
Za finanční podporu děkujeme nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung, Renovabis, Česko-německému fondu 
budoucnosti a Sozialwerku Ackermann-Gemeinde. 

 Johanna Lüffe 
EVS-Dobrovolnice 

Bernried, 15. – 17. 3. 2019 
Pozvání AG München-Freising k účasti na kulturním víkendu v klášteře 
Misijních benediktinek ve vzdělávacím centru sv. Martina v Bernriedu 
(www.bildungshaus-bernried.de) přijali 2 zástupci SA, a to: čerstvě zvolený 
duchovní rádce SAG mons. Adolf Pintíř a spoluzakladatelka a v současnosti 
čestná předsedkyně SAG Helena Faberová. 
Zahájením programu byl páteční koncert vynikající české houslistky Sr. Marie 
Magdaleny Fuxové, která přednesla strhujícím způsobem 3 partity pro sólové 
housle od J.S. Bacha. 
Zadání našeho příspěvku (v sobotu dopoledne) v rámci této kulturní akce 
znělo: „20 let Sdružení AG Prag – Dialog a přátelství“. Na můj vzpomínkový 
referát nazvaný: „40 let pod komunismem, 30 let svobody a má cesta ke 
vzniku SAG“ doprovázený dokumentárními fotografiemi, navazoval pak svou 
úvahou P. Adolf Pintíř. Podle reakcí posluchačů snad mohu říci, že jsme splnili 
očekávání organizátorů. 
Pro pastorační povinnosti P.Adolfa jsme se bohužel nemohli účastnit dalšího 



 

 
 

programu, ve kterém byla představena kniha Josefa Beránka a P. Antona Otteho: „Fernes Europa?“  či filmu 
„Suď ma a zkúšaj“ a přednášky Reinera Karlitschka: „Bedřich Smetana: „Die verkaufte Braut“. Náplň tohoto 
víkendu byla opravdu bohatá a zajímavá a byla i potvrzením toho, že v česko-německých vztazích AG a SAG jde 
opravdu o dialog a přátelství. 
Snad ještě pamětníky vzniku našeho SAG by mohlo zajímat, že jsem v pátečním odpoledni navštívila hrob vzácné 
ženy Marie Weiss v Mnichově a poté jsem s milým Franzem Olbertem zavzpomínala na začátky naší spolupráce 
– a bylo opravdu na co vzpomínat a za co děkovat!  

Helena Faberová 
Čestná předsedkyně SAG 

 

Okénko Spirály 
 

Jarní setkání Spirály v Praze, 8. – 10. 2. 2019 

Letošní jarní setkání Spirály proběhlo opět na Bílé hoře v Praze. I přes velmi tuhé zimní počasí přijelo celkem 
dost účastníků, kteří se pak celý víkend zabývali tématem: Jaký význam má Evropa pro nás křesťany? Hned po 
poznávacích hrách následoval první zajímavý referát spojený s menším brainstormingem, který nás uvedl do již 
zmíněného tématu. Během následné diskuse jsme se například dozvěděli, na jakých pilířích stojí současné 
křesťanství v Evropě, s jakými problémy se potýkalo v minulosti a jaké otázky řeší církev současnosti. Sobotní 
dopoledne jsme strávili přípravou na konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde, která se konala v nedalekém 
břevnovském klášteře. Zatímco jedna část účastníků dávala dohromady pozadí pro fotokoutek, druhá pomáhala 
připravit otázky ke kvízu pro zájemce z řad účastníků konference. Po obědě jsme se již odebrali do břevnovského 
kláštera. Během několika projevů jsme si mohli připomenout významné momenty z historie Sdružení Ackemann-
Gemeinde či se zaposlouchat do dojmů několika důležitých členů tohoto sdružení. Během následného přestávky 
proběhl námi připravený kvíz, během něhož se všichni hodně pobavili. Později proběhla mše a nakonec 
pohoštění v sklepních prostorách kláštera. Po skončení konference jsme se přesunuli zpět na Bílou horu, kde 
jsme strávili příjemný společný večer. Poslední den jsme vyslechli také poslední referát, který navázal na páteční 
a během kterého jsme mohli prohloubit naše znalosti k tématu jarního setkání. Ještě před obědem jsme mohli 
zjistit něco o letošním velikonočním setkání v Niederalteichu a celé jarní setkání zhodnotit. Vše se povedlo, bylo 
zajímavé a jistě plné dojmů a zážitků pro všechny účastníky. Za finanční podporu děkujeme RENOVABIS. 

 
Seminář Evropské dobrovolné služby 
Jako dobrovolník Evropské dobrovolné služby musí člověk absolvovat dva povinné semináře. První, tzv. „On-
Arrival“, bezprostředně po začátku a druhý asi v polovině pobytu, tzv. „Mid-Term“. Na začátku února nastal i pro 
mě čas, abych absolvovala druhý ze zmiňovaných seminářů. Tentokrát v odlehlé oblasti jižních Čech, nedaleko 
malé vesnice Hamr. Podmínky byly ideální – krásná krajina a krásné počasí. Během semináře, kterého se 
zúčastnilo dalších 25 dobrovolníků, jsme měli rozlišný program. Během jednoho z bodů programu jsme 
reflektovali uplynulých šest měsíců, kam jsme se za tu dobu posunuli a co nás v následujících měsících zase čeká. 
Velmi přínosné pro mě bylo, že jsme si mohli společně popovídat o našich zkušenostech, ale i to, že jsme spolu 
mohli být v přírodě a vytvářeli jsme kreativní věci, například jsme vyráběli panely, které znázorňovaly naše vize 
do budoucnosti. Velmi zajímavé bylo také znovu potkat ostatní dobrovolníky, kteří se mnou přijeli na začátku – 
„On-Arrival“, a zjistit, jak jsme se všichni mezitím změnili. S tak různorodými lidmi není divu, že mě program 
semináře, ale zvláště volný čas po něm velmi bavil.  
Je neuvěřitelné, že už mám polovinu své dobrovolnické služby zde v Čechách za sebou. Na další půlrok jsem si 
toho hodně naplánovala jak v mé práci, tak ve volném čase a moc se těším, co budoucnost přinese! 
 

Sarah Peters 
ASF-Dobrovolnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Blahopřejeme 

 

Narozeniny 
Členové Sdružení Ackermann-Gemeinde slaví svá životní jubilea! 
 

Alena Kubíčková, 70 let 
Jaroslava Staňková, 70 let 
Norbert Wagnert, 90 let  

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

Vzpomínáme 
 

Zemřel monsignore Pilz 
Dne 23. února 2019 zemřel monsignore Winfried Pilz, autor mnoha oblíbených duchovních písní. Bylo mu 79 let. 
Celoživotně se věnoval práci s mládeží, především v Kolínském arcibiskupství, kde byl v roce 1966 vysvěcen na 
kněze. V letech 2000 až 2010 byl prezidentem „Kinderkomissionswerk Die Sternsinger“, a následně dva roky 
působil jako duchovní v německy mluvícím sboru v Praze.  V posledních letech působil v kostele sv. Františka ve  
Studánce – Schönborn v Lužických horách, kde se nadále věnoval pastorační práci. 
V březnu se na jeho památku v Praze konaly vzpomínkové bohoslužby, 9. března pak byl Msgr. Winfried Pilz 
pohřbený ve Studánce – Schönborn. 
 

Zajímavosti, kultura, literatura, film 
 

 

70. Sudetoněmecké dny, 7. – 9. 6. 
2019,  Regensburg 
Letošní, jubilejní 70. Sudetoněmecké dny, se 
budou konat 7. až 9. června v Řezně na téma Ja 
zur Heimat im Herzen Europas. U příležitosti 70. 
výročí bude pro úřastníky připravena oslava, 

která ponese název Moldau-Donau-Fest. Podrobnější informace k programu naleznete na webových stránkách 
www.sudeten.de 

 
Výstavy  
 
Leipziger Buchmesse (21. – 24. 3. 2019) 

 
Knihy 

 

Vzdálená Evropa? /Fernes Europa?  
Josef Beránek 
Dlouho očekávaná kniha našeho milého kolegy Mons. Antona Otteho je tady.  

Anton Otte působil mnoho let jako školní kaplan a posléze jako kaplan vězeňský. V Čechách 

je ale tento rodák ze slezské Vidnavy znám spíš jako člověk, který roky usiluje o smíření 

mezi Čechy a Němci. Říká se, že omluv již bylo slyšet hodně. Stačí to ale ke smíření? ptá se 

Otte, který sám pochází ze sudetoněmecké rodiny. Smíření není jednorázová záležitost. I 

zahojené rány někdy bolí, říká Anton Otte, a přece na smíření a na zaměření na společnou 

vizi závisí budoucí nenásilné soužití Evropanů. Mají Evropané takovou vizi? A co je Otteho 

velkým snem? 

 

 

http://www.sudeten.de/


 

 
 

 Zdroj text (upraveno): kosmas.cz  

Mons. ThDr. Josef SCHINZEL 
ThDr. Jan Larisch, ThD. 
Publikace P. Jana Larische, ThD., která na životním příběhu katolického kněze a později 
pomocného biskupa ThDr. Josefa Schinzela ukazuje osudy skoro zapomenuté katolické 
komunity německé národnosti, která byla po dlouhá staletí až do roku 1945 integrální součástí 
církevního společenství olomoucké arcidiecéze. To, co dnes o ní všeobecně víme, se dá shrnout 
do formulace „prázdné kostely v pohraničí“, a to jak ve faktickém, tak i v symbolickém 
významu. Byť tato formulace zní bolestně a bezvýchodně, přesto v sobě skrývá paprsek 

naděje….[…] 
 Foto a text (kráceno): SAG 
 

 

Příspěvek k dějinám radosti  
Radka Denemarková 
Sebevražda bohatého postaršího muže se brzy ukáže jako nepravděpodobná. Vnímavý 
Policista neúnavně pátrá po skutečných důvodech té podivné smrti, jež ho dovedou k 
tajemnému domu pod Petřínem. Záhad a motivů přibývá, stejně jako hodin strávených s 
mladou Vdovou. Hlavními postavami jsou ale tři, možná čtyři ženy, vzdělané, smělé a 
oddané vyšší spravedlnosti, podle níž oběť a viník ztrácejí svou původní dualitu. A v echu 
doráží palčivá otázka: kolik nás ještě čeká násilí a válek, než všechno to neštěstí člověka 
konečně polidští? Autorčin groteskní román valící se jako láva však také promlouvá o 
potřebě doteků, neboť „těla nelžou a jejich paměť neklame“. A roli přímo tažnou mají v 
knize svobodné bytosti, pro něž je laskavost mocnější než zákony vládců — švitořivé vlaštovky. 
 
  Text a foto: online-antikvariat.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 1/2019 vychází v březnu 2019. 
Uzávěrka čísla 2/2019 je 15. června 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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