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Vážení a milí členové a příznivci! 
 
Uplynulé měsíce byly ve znamení příprav výroční konference a jsme rádi, že jsme zaznamenali tolik pozitivních 
ohlasů. Věřím, že si vyberete i z další bohaté nabídky našich aktivit a těšíme se na další česko-německá 
setkávání. 
 

Eva Engelhardt 
 jednatelka SAG 

 

Okénko duchovního rádce   
 

 
Milí členové a přátelé Sdružení Ackermann-Gemeinde, 
 
na tomto místě bych se chtěl ještě jednou vrátit k mému kázání, které vzniklo u příležitosti naší výroční 
konference a jehož myšlenky bych chtěl ještě dále rozvinout: Papež Jan Pavel II. kdysi řekl, že „cestou církve je 
člověk“. Podle mého názoru můžeme tento citát vztáhnout i na celou Evropu – tedy: Cestou Evropy je člověk. 
Jedná se o Evropu lidskosti, o lidskou Evropu. O to se také zasazujeme ve Sdružení Ackermann-Gemeinde. A co 
tedy patří k základním pilířům lidskosti? Za prvé, a především soucit. To znamená: pečlivě vnímat ostatní lidi, 
ptát se, jak se jim daří, jaké zkušenosti je ovlivňují, jaká jsou jejich nadání, ale také jakými trpí nedostatky. 
K tomu, abychom si tyto otázky mohli pokládat, není tolik zapotřebí rozumu, jako především srdce. Naše lidské 
srdce je vskutku báječným orgánem. Je plné pocitů a emocí, které bychom měli v pozitivním smyslu využít 
v našich mezilidských vztazích – přes hranice jazyka, náboženství, národnosti, pohlaví nebo věkových rozdílů. 
Jeden chasidský příběh vypráví o rabím, který se svých žáků zeptal: „Můžete mi říct, jak se určí hodina, ve které 
končí noc a začíná den?“ Rabí si však zároveň sám odpovídá: „Den začíná tehdy, kdy pohlédneme do tváře 
jakéhokoliv člověka a rozeznáme v něm svého bratra a sestru“. 
 

 
P. Martin Leitgöb 

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 prosinec – leden: Pavel Zemek, Pavel Kučerka, 
Borek Tichý, Brigitte Schmidegger, Stanislav Přibyl, Gisela Heitz 

Velmi si Vaší podpory vážíme! 
 



 
 

 Zleva: P. Křížek, T. Halík, Ch. Israng, J. Stříbrný, S. Přibyl, J. 
Šebek  

 

Změny v kanceláři SAG   
 

Eliška Pekárková, která v naší kanceláři měla na starosti správu spolku Spirála, ukončila svou činnost u SAG v 
prosinci 2017. Za její skvěle odvedenou práci u SAG Elišce děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším 
počínání!  
 
Na začátku března jsme mezi námi mohli přivítat dvě nové dobrovolnice z Německa, Doru Pelin a Leslie 
Erdmann. Vystřídaly tak praktikantku Kristýnu Dohnalovou, která u SAG působila od října 2017 do března 2018.  

„Dobrý den, jmenuji se Dora a jsem nová praktikantka v kanceláři SAG v Praze. Ačkoli nejsem ani Němka ani 
Češka (pocházím z Chorvatska), jsem velikou fanynkou obou zemí a jejich jazyků. Momentálně studuji 
magisterské studium interkulturelní komunikace na TU Chemnitz a proto jsem také hledala zajímavé praktikum, 
které by obsahově odpovídalo mému studiu a zároveň by mě posunulo dále. A tak píši tento text u svého 
praktikantského stolu v kanceláři SAG, kde také strávím následujících šest měsíců.  
Mám velikou radost z toho, že mohu být součástí SAG-týmu a velmi se těším na blížící se projekty a události, 
které budu v rámci těchto šesti měsíců podporovat. Stejně tak se těším na aktivní spoluutváření interkulturelního 
dialogu a v neposlední řadě na šanci poznat Čechy a český jazyk v rámci delšího časového úseku trochu blíže.“ 
 
„Jmenuji se Leslie, je mi 19 let a následujících 6 měsíců strávím zde u Sdružení Ackermann-Gemeinde. Pocházím z 
Hamburku a v létě loňského roku jsem odmaturovala. Když jsem zjistila, že svou dobrovolnou službu mohu 
absolvovat právě v Čechách, byla jsem nadšená. Zároveň doufám, že budu mít možnost blíže poznat českou 
kulturu a český jazyk. Velmi se těším na napínavý a zajímavý půlrok zde v Praze u Sdružení Ackermann-
Gemeinde.“ 
 
Nové kolegyně srdečně vítáme v kanceláři SAG! 
 

Přehled akcí SAG a Spirály na rok 2018 

  
Viz příloha. 
 
 

Členská schůze SAG 
 

Výroční zpráva Sdružení Ackermann-Gemeinde za rok 2017 byla schválena na členské schůzi a zveřejněna 

na naší webové stránce v sekci „Dokumenty ke stažení“; samozřejmě je také k přečtení v kanceláři SAG. 
 
 

Z akcí SAG 
 

 

Výroční konference SAG: Odpověď na neklidný čas je Evropa (9. – 11. 2. 2018) 

 
"Evropská unie je inteligentní odpovědí na změny 21. 
století.“ Toto objasnil bývalý předseda Německého 
spolkového sněmu prof. Norbert Lammert na výroční 
konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze. 
Přibližně 120 účastníků z České republiky a Německa 
se setkalo na konferenci nesoucí název "Politický 
neklid v Evropě? Český a německý pohled". Dle 
Lammerta vede globalizace a digitalizace světa stále 
více k tomu, že se národní státy stávají méně "mistry 
svých vlastních záležitostí". Neexistují tedy žádné 
národní státy, které jsou v pravém slova smyslu 
svrchované. Lammert obhajoval sdílení 
svrchovanosti, aby bylo možno prostřednictvím 
společného postupu co nejvíce ovlivňovat světové 
záležitosti. Tímto přednesl nový předseda Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) úvodní přednášku k třídenní 
německo-české konferenci Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze. Jednalo se o první cestu Lammerta do 



 
 

Prof. Norbert Lammert 

zahraničí ve funkci předsedy KAS, jak upozornil Matthias Barner, vedoucí kanceláře KAS v Praze. Pokládal to za 
ocenění východní sousední země. 
Ve své zdravici spolkový předseda Ackermann-Gemeinde Martin Kastler zdůraznil, že uznal hodnotu Evropy, a 
to zejména během rozhovorů mimo Evropu. Od představitelů Africké unie slyšel, že chtějí dosáhnout toho, 
čehož EU již dosáhla. Kastler vyřknul: "Podceňujeme náš potenciál." Potvrdil, že Ackermann-Gemeinde bude z 
křesťanské odpovědnosti pokračovat ve svém angažmá pro Evropu. Dr. Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého 
fondu budoucnosti, považuje českou společnost za rozdělenou. Na jedné straně stojí ti, kteří projevili otevřenost 
k ostatním a upřednostňovali mezinárodní spolupráci. Na druhé straně jsou tací, kteří vidí odpověď v uzavření se 
a v ústupu zpět k národu. Právě poslední jmenovaná skupina musí být získána pro přeshraniční spolupráci, 
varuje Jelínek. 
Ve svém projevu Lammert na úvod odkázal na povzbudivé zjištění - drtivá většina z 71% evropských občanů 
považuje EU za místo stability v neklidném světě. Přesto dochází z mnoha důvodů k diskuzi na téma integračního 
procesu, míní politik CDU. Současná fáze míru je "výjimečný stav v evropských dějinách", zdůrazňuje Lammert. 
"Násilí díky evropské integraci již není prostředkem prosazování vlastních zájmů." Evropané musí upustit od 
myšlenky, že jsou přirozeným středem světa. "Děje se tak od roku 1918, tedy už 100 let." 21. století je "století 

globalizace". Nikdy nebyl svět tak velký a zároveň nikdy tak malý. 
Prostřednictvím digitalizace jsou informace poprvé v historii lidstva k 
dispozici kdekoli na světě. Tato skutečnost dělá hranice irelevantními. 
Odpověď na tento fakt je pro bývalého předsedu Bundestagu: "Evropa". 
Vysvětlení spojitostí vidí jako naléhavý úkol. Odmítáním dialogu a slogany 
nelze reagovat na existující obavy v populaci. Člověk by neměl popírat 
obavy, ale také by je neměl potvrzovat, varoval Lammert. 
V navazující debatě se chopil slova Karel Schwarzenberg, bývalý ministr 
zahraničí České republiky. Znepokojuje ho ustupující atraktivita 
demokratických stran. Toto lze pozorovat v mnoha evropských a západních 
zemích. "Pomalu ztrácíme demokratické struktury," uvedl Schwarzenberg. 

Na momenty přelomů českých dějin 20. století se zaměřoval druhý den 
konference. Historik Dr. Petr Koura, ředitel Collegia Bohemica v Ústí nad 

Labem, odkazoval na říjen 1918, září 1938, únor 1948 a srpen 1968. Ukazoval, jak tato data stála a i stojí za 
jednotou či rozštěpením národa. 
V roce 1918 došlo k "aroganci moci" Čechů a pokusům připravit Němce o jejich strach ze života v novém státě. Z 
dnešního pohledu je dle Koury překvapující, že demokraté až do roku 1938 připustili vznik nebezpečných aktivit 
Hitlera a Henleina. Lze to vysvětlit masivní propagandou, která fungovala. Existovaly však také zbytečné pokusy 
přesvědčit Němce informacemi o skutečných podmínkách ve třetí říši před Mnichovskou dohodou. "I dnes je 
zásadní rozlišovat pravdu od lži," uvedl Koura. Jako poučení z komunistického převzetí moci v únoru 1948 
bychom si měli vzít to, že bychom se neměli vzdávat demokratických principů. Jiné politické strany tyto principy 
popíraly tím, že se zapojily do znárodnění, zákazu stran a schválení vyhoštění Němců. Komunisté také 
manipulovali veřejné mínění a argumentovali údajnou vůlí lidí, aniž by jim umožnili vyjádřit se na základě 
svobodných voleb. V prvních týdnech po potlačení Pražského jara v srpnu 1968 vidí Koura "jednu z nejlepších 
etap české historie". Lidé se bránili bez násilí a také s humorem proti okupantům. Připomněl také, že desítky tisíc 
Čechů uprchlo na Západ. Emigranti byli na Západě vřele vítáni. "Na to by měla česká společnost s ohledem na 
dnešek pamatovat“, řekl ředitel z Collegia Bohemica. 
V následující diskusi byla soudržnost v Evropě projednávána v jednotlivých společnostech, které se, jak se zdá, v 
současnosti nacházejí ve velkém nebezpečí všude. Klaus Prömpers, dlouholetý korespondent ZDF se stanicemi 
ve Vídni, Bruselu a New Yorku, v zásadě schválil nepokoje, protože vedou ke změnám. V současné době však vidí 
nebezpečí, že by se nálada mohla změnit. Souhlas s EU je ve Visegrádských státech nevalný, zejména u mladých 
lidí. Bývalá česká poslankyně Nina Nováková sdílela tento názor. Tu zneklidňuje, že dnešní mládež v České 
republice si již dokáže představit život mimo EU. „To vede k tomu, že se často nechtějí zapojovat a investovat.“ 
„Zeman a pravicové SPD Okamury jsou posíleni tím, že ostatní strany přebírají taktéž jednoduché slogany,“ řekla 
Nováková. Spíše je potřeba "diferencovaných odpovědí". Koura poukázal v diskusi pod vedením novináře Kiliana 
Kirchgeßnera na význam osvícenské a vzdělávací práce. Podle jeho názoru by to ukázalo cestu z politického 
nepokoje. 



 
 

Publikum při zahajovací zdravici místopředsedy SAG P. Křížka. 
 

Profesor Tomáš Halík, předseda České křesťanské akademie, kněz a jeden z předních intelektuálů ve své zemi, 
byl hlavním mluvčím třetího dne konference. Pokud jde o populismus a vývoj v Polsku a Maďarsku, objasnil, že 
občané by neměli zůstat klidní. Ve volání po klidu vidí nebezpečnou frázi. Varoval před lhostejností ke 
společenskému vývoji. "Naším hlavním zájmem je to, nebýt izolovaný. To by bylo pro Českou republiku 
ekonomicky i kulturně fatální," zdůrazňuje Halík. Jedná se o "terapii strachu". Halík „obvinil“ českou společnost z 
"nedostatku víry" a z "duchovní slepoty". Demagogové to pak mají snadné. Nový populismus se však neomezuje 
jen na středovýchodní Evropu. "Žádná země není chráněna před touto epidemií," říká kněz. Halík si je jistý, že 
populismu se dostává mocensko-politické podpory pod autoritářským systémem Putina. Toto vede k informační 
válce proti Západu s cílem zničit důvěru v EU. Obává se, že propaganda bude úspěšná také mezi křesťany. 
Populismus staví na "krizi identity". "Současný strach ze ztráty identity odhaluje, že identita už dávno zmizela," 
řekl Halík. Vidí velké nebezpečí v nekritickém chování 
zástupců církve vůči pohlavárům. Halík také 
zaznamená rozdělení církve a episkopátu v České 
republice. Společnosti a s nimi církve stojí na začátku 
nové fáze. Čas modernity je ukončen. S papežem 
Františkem nyní církev reaguje na "novou éru 
radikální plurality globálního světa". Příliš dlouho je 
polarizace v církvi chápána politicky. Z pohledu 
teologů je to nedostatečné. "Potřebujeme 
prohloubení spirituality a teologie," požaduje Halík. 
Naději vidí ve "veřejné teologii", která je schopna 
zastupovat stanoviska srozumitelná také ve světské 
veřejnosti. Nicméně ve střednovýchodní Evropě toto 
stále chybí, lituje Halík. Německý velvyslanec v Praze, 
Dr. Christoph Israng, následně vysvětlil, že v 
Německu existují také "krizové fenomény liberální demokracie". Současně povzbudil křesťany, aby neztráceli 
optimismus a naději. K tomu citoval Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale 
jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Dále vyzval k překonání rozdělení jak mezi národy, 
tak i v národech. V této souvislosti chválil působení Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde. 
Dr. Jaroslav Šebek pohlédl na nedávné prezidentské volby v České republice. Historik Akademie věd byl jedním 
z týmu kampaně profesora Jiřího Drahoše. Ve volební kampani bylo rozesláno 1,5 milionu e-mailů s cílenou 
dezinformací. Uzpůsobit lidi, aby se dokázali pohybovat v digitálním prostoru a uměli s ním správně zacházet, 
vidí Šebek jako velkou misi. Ve volební kampani Drahoše cítil silnou pozitivní energii občanské společnosti. 
"Přemýšlíme o tom, jak budeme moci tuto pozitivní energii využívat i nadále pro budoucnost," vysvětlil Šebek. 
Podle generálního tajemníka České biskupské konference P. Dr. Stanislava Přibyla je málo věcí, na které by se 
lidé dnes mohli spoléhat, což je příčinou zvětšujícího se strachu. Církev jako náboženství tohoto slova nemá 
žádnou jinou zbraň než slovo. Bylo by však obtížné bojovat proti vývoji, kdyby tato slova kvůli neustálému 
zneužívání již nebyla relevantní. Halík nakonec hlásil vizi a synergie. Vyzývá k integraci lidí i mimo církve a lidí z 
občanské společnosti. Je potřeba emocionálního vztahu k Evropě, říká Halík. 
Při německo-české církevní bohoslužbě v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce položil v sobotu večer s 
ohledem na evangelium P. Dr. Martin Leitgöb, duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde, otázku: "Jak se 
dnes vyrovnáváme s marginalizovanými lidmi?". Citoval výpověď papeže Jana Pavla II. „Cesta církve je člověk“ a 
přenesl ji k tématu konference. „Cesta Evropy je člověk.“ Toto zaměření na lidi by křesťané neměli ztratit z očí. 
Klíčová léta českých dějin byla po přednášce Dr. Koury zachycena i sobotním odpoledním programu. Účastníci 
konference navštívili různá místa v Praze, jako například knihovnu Václava Havla, výstavu o Pavlovi Tigridovi na 
Vítkově nebo výstavu Charta 77 ve fotografii. V biografickém rozhovoru byl představen jezuitský kněz František 
Lízna. Byl za komunistického režimu politickým vězněm a minulý podzim byl poctěn cenou "Paměť národa" coby 
významný svědek doby. Komentovaná prohlídka města "Po stopách osudných osmiček" vedla účastníky 
konference přes Prahu. 
Dr. Petr Křížek, místopředseda SAG, poděkoval Konrad-Adenauer-Stiftung, Česko-německému fondu 
budoucnosti, Renovabis a Sozialwerku der Ackermann-Gemeinde za podporu této konference. V současné době 
převládá podle Křížka pocit, že myšlenka společné Evropy by mohla pomalu zmizet. Zabývat se tímto problémem 
viděl jako důležitý cíl letošní konference v Praze. Příspěvky přednášejících ukázaly, že společné nasazení je dnes 
v Evropě naléhavě zapotřebí. 
          Text a foto: SAG+AG 
 
 



 
 

 

 Ota Filip  

 U památníku obětí heydrichiády   

Okénko Spirály 
 

Jarní setkání Spirály v Praze (24. – 25. 2. 2018) 
 
Jarní setkání Spirály SAG proběhlo stejně jako minulý rok v klášteře na Bílé hoře v Praze. Tématem tohoto 

setkání bylo Oběť a obětování v náboženstvích a mimo 

ně. 

Do již zmiňovaného tématu nás hned v pátek večer 

velice nápaditě uvedly sestry Terka a Maruška, které 

společně s Danem, jedním z účastníků setkání, 

předvedly krátkou scénku z bible, příběh o Kainovi a 

Ábelovi, jejich sporu, Ábelově vraždě a Kainově trestu. 

Sobota byla plná velice zajímavých referátu. Dopoledne 

jsme se dozvěděli něco o obětování v biblickém smyslu 

(příběh o Abrahámovi a obětování jeho syna Izáka) nebo 

o obětování v pradávné historii (u Mayů a Aztéků, 

v Mezopotámii atd.). Odpoledne nás poctil návštěvou 

zástupce z Židovské obce a povyprávěl nám nejenom 

něco o oběti v judaismu, ale také o vztazích mezi Židy a 

Čechy v průběhu historie nebo o některých mýtech, s nimiž je judaismus spojen (krev a macesy). Na závěr dne 

jsme si během workshopu mohli každý namalovat svůj strom života a poznat tak sami sebe. 

 Kromě referátů jsme v sobotu také vyrazili do centra města a společně navštívili kostel Cyrila a Metoděje 

v Resslově ulici, kde se nachází Národní památník hrdinů heydrichiády. Podívali jsme se na zajímavý film o 

atentátu 1942 a mohli jsme nahlédnout do krypty a chrámu, kde proběhl poslední boj českých parašutistů. 

Následující den po nedělní bohoslužbě v břevnovém klášteře jsme téma Oběť zakončili diskusí k exkurzi 

z předešlého dne. Diskutovali jsme, kdo je vlastně hrdina, jak lze dnes vnímat čin českých parašutistů v dnešním 

slova smyslu, zda byli spíše hrdinové či pachatelé, ale především, jak lze chápat jejich oběť. 

Na závěr nám Terka a Maruška řekly něco málo o SAG Spirála, o její činnosti, cílech a hlavně událostech/akcích 

(Velikonoce, letní setkání, Silvestr atd.), které nás v tomto roce čekají. 

 I když panovalo velmi chladné počasí, všichni účastníci si jarní setkání užili a odjížděli spokojeni. 

V neposlední řadě patří naše díky Renovabis, bez kterého by se naše setkání nemohlo uskutečnit.  

 

 Foto a text: Daniel Kolář 

 

Vzpomínáme 
 

Zemřel Ota Filip 

Filip, rodák ze Slezské Ostravy, se do tehdejšího západního 
Německa vystěhoval v roce 1974, o tři roky později získal 
německé občanství. Žil v hornobavorském městě Murnau. Byl 
členem Bavorské akademie věd a umění. 
Po válce žil v Praze a v 50. letech byl odveden na vojnu k 
jednotkám pro „politicky nespolehlivé“, k tak zvaným „černým 
baronům“. Zde se zapletl do připravovaného útěku, který 

nakonec vyzradil. K odpovědnosti za toto své selhání se hlásil a 
nechtěl se jí zbavovat. V letech 1968-1969 byl redaktorem v 

ostravském nakladatelství Profil, o rok později byl odsouzen na 18 měsíců za „podvracení republiky“. Po 
propuštění se živil jako dělník. Později musel čelit obvinění, že se v roce 1970 dobrovolně zavázal ke spolupráci s 
StB, což popíral. 



 
 

 Karl Lehmann 

Mezi jeho první knihy patří Cesta ke hřbitovu či samizdatové Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské 
Ostravy. Z německy psaných knih v České republice vyšly například Kavárna Slávia nebo Sousedé a ti ostatní. 
Podle agentury DPA se zasazoval o smíření mezi Čechy a sudetskými Němci. Vyjadřoval se k různým 
společenským otázkám - v létě 2015 se například připojil k výzvě vědců a dalších intelektuálů k solidaritě s 
uprchlíky. 

Text: https://www.lidovky.cz/v-
bavorsku-zemrel-spisovatel-ota-filip-d95-
/lide.aspx?c=A180303_152731_lide_krku 

    Foto: br.de  
 

 
Zemřel německý kardinál Lehmann.  
 
Dne 11. února 2018 zemřel kardinál Karl Lehmann, jeden z nejoblíbenějších představitelů 
katolické církve v Německu. Bylo mu 81 let. Lehmann působil 33 let jako biskup v Mohuči 
a 21 let byl předsedou německé biskupské konference. 
Kardinál Lehmann byl považován za poměrně liberálního představitele církve, zastával 
umírněný postoj například v konfliktních otázkách rozvedených a znovu sezdaných 
věřících. 
V době, kdy vedl biskupskou konferenci, odškodnila německá katolická církev šest stovek 
bývalých nuceně nasazených, jejichž práce využívaly církevní instituce za nacismu. 
Agentura DPA jej ve svém nekrologu označila za „modernizátora“ a „stavitele mostů“. 
 
 Text: christnet.eu (kráceno) 
 Foto: alchetron.com  

 
Dne 27. února zemřela členka Sdružení Ackermann-Gemeinde paní Alžběta Kubišová ve věku nedožitých 90 let. 
Paní Alžběta Kubišová se velmi významně zasadila o česko-německé vztahy, za což jí patří veliké díky! 
 
 
Dne 11. března 2018 nás ve věku 77 let opustil dlouholetý člen SAG Hans Mattis.  
Na pana Mattise vzpomíná člen předsednictva Hans Korbel: 
 
„Po politických změnách nastalých v naší zemi v roce 1989 se otevřela i Němcům, kteří po válce nebyli vysídleni, 
možnost se sdružovat a tak udržovat svůj mateřský jazyk a kulturu svých předků. Jen krátce po tom, co vznikl 
první svaz Němců ve Slezsku (1991) vznikl i v Havířově německý svaz. Jeho činnost však ze začátku 
neuspokojovala většinu jeho členů. Proto dochází zakrátko k výměně vedení a předsedou byl zvolen pan Hans 
Mattis. V činnosti havířovského svazu nastává obrat. Z nevýrazného svazu se stává jeden z nejaktivnějších 
německých svazů v zemi. Od počátku, co Hans Mattis převzal vedení německého svazu v Havířově, nachází také 
cestu k Ackermann-Gemeinde. Jakousi první společnou akci s AG, které se se svými členy zúčastní, je pouť na 
rakouské poutní místo Maria Zell. Od té pak nechybí na žádné akci AG pořádané u nás. A je tak zcela 
pochopitelné, že se svými členy účastnil i setkání AG v hotelu Olympik v Praze v roce 1999, na kterém bylo 
ustaveno Sdružení Ackermann-Gemeinde, jako samostatná organizace. 
Hans Mattis se sice nikdy neucházel o nějakou funkci ve vedení naší organizace. Jeho podíl společně se členy 
havířovského svazu Němců na akcích SAG však byl vždy velice významný. Hans Mattis taky každoročně 
organizoval poutní zájezd na pouť tří národů k Panně Marii pomocné – Maria Hilf – u Zlatých Hor, a to nejen pro 
členy svého, tedy havířovského svazu, protože cestou na Maria Hilf autobus projížděl Opavou, i pro členy 
opavského svazu. Autobus poutníků z Opavy tak zvýšil jednak podíl poutníků z Česka proto výrazné účastí 
polských poutníků, ale byl také podstatnou částí německých poutníků. Pouť tří národů je přece poutí Čechů, 
Poláků a Němců.   
V panu Hansi Mattisovi odešel dobrý člověk. Dobrý a neúnavný organizátor, vždy ochotný zasadit se za dobrou 
věc a vždy ochotný pomoci. Bude nám všem chybět.  
Requiescat in Pacem.“ 
 Hans D. Korbel 

 
 

Vzpomínka zůstane v našich srdcích  
 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=148725/142099_0_
https://www.lidovky.cz/v-bavorsku-zemrel-spisovatel-ota-filip-d95-/lide.aspx?c=A180303_152731_lide_krku
https://www.lidovky.cz/v-bavorsku-zemrel-spisovatel-ota-filip-d95-/lide.aspx?c=A180303_152731_lide_krku
https://www.lidovky.cz/v-bavorsku-zemrel-spisovatel-ota-filip-d95-/lide.aspx?c=A180303_152731_lide_krku


 
 

Blahopřejeme 

Pražská arcidiecéze má nového pomocného biskupa  
 
Papež František jmenoval nového pomocného biskupa pro pražskou arcidiecézi. Stal se 
jím její generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer. Na 112. plenárním zasedání České 
biskupské konference v Praze oznámil tuto novinku Apoštolský nuncius v ČR, Mons. 
Giuseppe Leanza.  

  
 
  
 Text a foto: cirkev.cz  

Ocenění 
 
Dne 19. března 2018 obdržel předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde, Daniel Herman cenu Stavitel mostů 
v Bavaria Bohemia v Schönsee. V doprovodné publikaci je uvedeno: „Za jeho angažovanost v procesu česko-
německého smíření, za jeho zásluhy v oblasti spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem a jeho vášnivé 
hájení demokratických hodnot jako základu pokojného soužití v Evropě“. 
Blahopřejeme!  

Narozeniny 
 
Členové Sdružení Ackermann-Gemeinde slaví svá životní jubilea! 
 

Hans Lau, 80 let  
Helmut Hlubek, 80 let  
Jutta Pindurová, 70 let  
Přemysl Havel, 60 let 
Irena Fránková, 80 let  
Vlasta Zonová, 70 let  

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

 
 

Zajímavosti, kultura, literatura, film 
 

 

69. Sudetoněmecké dny (19. – 20. května 2018), Augsburg 
Letošní, již 69. Sudetoněmecké dny, se budou konat 19. a 20. května ve veletržním 
areálu v Augsburgu na téma „Kultur und Heimat – Fundamente des Friedens“. 
Podrobnější informace k programu naleznete na webových stránkách 
http://www.sudeten.de/cms/st/  

 
 
Výstavy  
 
 

Výstava „Porträts aus Böhmen und Mähren“  

Výstava fotografií Spolku Adalberta Stiftera z objektivu německé fotografky Petry Flath, jejíž vernisáže se 

zúčastnila i čestná předsedkyně Sdružení Ackermann-Gemeinde paní Helena Faberová, je k vidění v Jihočeské 

vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Zachycuje portréty lidí, kteří vyrostli v Čechách a na Moravě a 

významně se podíleli na spoluutváření česko-německých vztahů. Výstavu máte možnost navštívit až do 28. 

dubna 2018. Více informací naleznete zde: http://www.inbudejovice.cz/900_527623_portrety-z-cech-a-moravy/  

http://www.sudeten.de/cms/st/
http://www.inbudejovice.cz/900_527623_portrety-z-cech-a-moravy/


 
 

Knihy 

 
Otče, odpusť jim!! 
V této knize nám Anselm Grün nabízí vynikající pomůcku k postní duchovní obnově. Můžeme 
z ní čerpat nejen po celou dobu postní, ale i jen pro víkendovou rekolekci, lze ji použít soukromě 

i ve společenství.  

 Text a foto: ikarmel.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 1/2018 vychází v dubnu 2018. 
Uzávěrka čísla 2/2017 je 15. června 2018. 
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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. 

mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
http://www.ackermann-gemeinde.cz/
http://www.ackermann-gemeinde.cz/
http://www.facebook.com/Sdružení-Ackermann-Gemeinde-123290057728691/

