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Vážení a milí členové a příznivci!   
 

První číslo tradičního Informačního listu přináší v tomto roce několik zajímavých zpráv, ale i novinek. 
Hlavním cílem letošního roku je prezentace SAG v regionech. Těšíme se na setkání s Vámi na letošních 
akcích! 
 

Eva Engelhardt, jednatelka SAG 
 

Okénko duchovního rádce   
 

Vážení členové a přátelé Sdružení Ackermann-Gemeinde!  

1517/2017 – tyto letopočty poukazují na to, že si v tomto roce připomínáme výročí události, která 
měla přelomový význam pro náboženské, kulturní, společenské a politické dějiny evropských zemí. 
Před 500 lety augustiniánský mnich Martin Luther v Německu zahájil reformaci, protože toužil po 
obnově katolické církve a křesťanského života. Víme, že nebyl první, kdo chtěl církev obnovit. 
O dobrých sto let dříve už zde v Čechách probíhala reformace v čele s mistrem Janem Husem. Oba 
reformátoři – Hus i Luther – měli čestné a ctihodné úmysly. Že v jejich důsledku došlo k rozporům 
v církvi, nesmí být dáváno za vinu pouze jim. Naopak, oba velmi přispěli k dalšímu náboženskému a 
kulturnímu vývoji v Evropě. Je tragické, že v Čechách ani v Německu nebyla snaha integrovat myšlenky 
obou reformátorů. Ještě tragičtější je, že si lidé vzájemně ve jménu víry způsobili nepředstavitelně 
mnoho utrpení. Násilí, ke kterému došlo v dobách reformace a protireformace, už dnes nevrátíme. 
Nemůžeme ani vrátit utrpení, které lidé v následujících staletích museli snést kvůli své víře. Můžeme se 
však tady a teď snažit ze všech sil, aby byly překonány rozpory a traumata dějin. K tomu je potřeba 
očištění a uzdravení vzpomínky. K tomu je potřeba přátelsky podaná ruka. K tomu je především 
potřeba vědomí, že jsme všichni křesťané, kteří mohou dát tvář a hlas evangeliu nikoli v konkurenci, ale 
vždy jen společně. 

 

P. Martin Leitgöb 
Duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde  

 
 
 

 
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: Gisela Heitz, Michaela 
Hrebíčková, Gunthilda a Jan Klimešovi, Pavel Mach, Heidemarie Ochozková, Karl-Heinz Plattig, 
Brigitte Schmidegger, Gerold Schmiedbach, Felicitas Stránská, Herta Urbaniak, Věra a Stanislav 
Vohlídalovi, Terezie a Jiří Zegzulkovi a Pavel Adrián Zemek. 

Velmi si Vaší podpory vážíme! 
 



 
 

 

Změny v kanceláři SAG   
 

Natascha Dulíčková, která měla v naší kanceláři doposud na starost práci s mládeží, nastoupila od 10. ledna na 
mateřskou a později rodičovskou dovolenou. Její úkoly si v poměru 0,6:0,4 rozdělily Amálie Kostřížová (nová 
jednatelka Junge Aktion) a Eliška Pekárková, která má na starosti Spirálu a propagaci výstavy Svědkové lidskosti. 

Vážení čtenáři, mé jméno je Amálie Kostřížová a od ledna zastupuji Nataschu Dulíčkovou, která je momentálně 
na mateřské dovolené. Má činnost je práce s mládeží - a to práce s česko-německou organizací Junge Aktion der 
Ackermann-Gemeinde. Již se těším na všechny projekty, které mě tento rok čekají! 
Milí čtenáři, jmenuji se Eliška Pekárková, rovněž pracuji s mládeží – vyřizuji administrativu Spirály a mám na 
starosti propagaci výstavy Svědkové lidskosti. 

Obě kolegyně v kanceláři vítáme a těšíme se na spolupráci! 

 
Přehled akcí SAG a Spirály na rok 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Akce SAG a Spirály: 
 24. – 26.2.  Konference SAG „Význam bezvýznamných“ (Praha) 
 25.2.  Slavnostní zahájení výstavy „Svědkové lidskosti. Odpor sudetoněmeckých křesťanů v letech 

   1938–1945“ v Emauzském klášteře v Praze 
 11. – 12.3.   Duchovní obnova Spirály (Praha) 
 duben – prosinec  Výstava "Svědkové lidskosti" se spolu s doprovodným programem představí v regionech 

   (v plánu Brno, Olomouc, Karlovy Vary, Plzeň, Svitavy, Šumperk, Ústí nad Labem, Liberec,       
   Opava) 

 leden – prosinec  Holubice smíření 2016 k vidění v regionech – Filipov (dalším plánovaným místem je Brno) 
 23. – 24.9.  Ekumenická studijní cesta s Německojazyčnou katolickou farností a evangelickou obcí 

   v Praze (Linec, Rakousko) 
 říjen  Seminář Spirály s politickým zaměřením 
 
Akce, na kterých se organizačně SAG spolupodílí: 
 2. – 5.3.  Mezinárodní školení vedoucích Aktion West-Ost a Junge Aktion (Heisterberg) 
 7. – 9.4.   XXVI. Brněnská konference „Dialog uprostřed Evropy“ (AG München, SBB), Brno 
 12. – 17.4.  Týden politického vzdělávání Junge Aktion a Spirály (klášter Niederalteich, SRN) 
 18. – 21.4.  Dny dětí a mládeže „Jarní Plasto“ (Feuchtwangen, SRN) 
 1. – 5.5.  Mezinárodní školení vedoucích Aktion West-Ost a Junge Aktion 
 3. – 28.7.  Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen) 
 30.7. – 6.8.  Česko-německý kulturní týden „Rohrské léto“ (Rohr, SRN) 
 8. – 14.8.  „Po stopách / Spurensuche“ (ve spolupráci s Antikomplexem)  
 13. – 20.8.  Dětský tábor „Plasto Fantasto“ – Haidmühle (18. česko-německé setkání dětí a  

   mládeže v Bavorském lese, SRN) 
 konec roku  Česko-německé silvestrovské setkání v Rohru (Junge Ackermann-Gemeinde, Spirála SAG) 
 
Akce AG a JA, jichž se zúčastní členové předsednictva: 
 27. – 29.1   Zasedání Spolkového předsednictvo AG, Praha 
 29.4. – 1.5  24. Rohrské fórum Junge Ackermann-Gemeinde (Rohr, SRN) 
 19. – 21.5.   Víkend informací a setkávání Ackermann-Gemeinde regionu severo- a jihovýchod  

ve Schmochtitz u Budyšína (AG) 
 květen/červen Pracovní jednání a školení zaměstnanců SAG a AG (Mnichov, SRN) 
 16.9.  Regionální konference AG, Würzburg  
 6. – 7.10.   Zasedání Spolkového předsednictva AG v Mnichově  
 
Prezentace SAG na následujících akcích:  
 19. – 28.5  Festival Meeting Brno 2017 - téma: "Jednota v rozmanitosti" 
 3. – 4.6.  68. Sudetoněmecké dny v Augsburgu, SRN 
 9.6.   Prezentace v rámci akce Noc kostelů, Praha 



 
 

 

Členská schůze SAG 
 

Výroční zpráva Sdružení Ackermann-Gemeinde za rok 2016 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 
 

Ozvěny výroční konference SAG v Praze 
 

Ve dnech 24.-26. února 2017 proběhla v hotelu Iris Eden v pražských Vršovicích již tradiční výroční konference 
Sdružení Ackermann-Gemeinde, letos s názvem Význam bezvýznamných.  

Konference byla zahájena v pátek 24. února místopředsedou SAG Dr. theol. Petrem 
Křížkem. První příspěvek nazvaný „Svědek a oběť“ přednesla prof. dr. Hanna-Barbara 
Gerl-Falkovitz, německá filozofka působící na Filozoficko-teologické vysoké škole 
Benedikta XVI. v Heiligenkreuzu u Vídně. Úvodní večer moderovaný P. Martinem 
Leitgöbem byl zakončen zajímavou prezentací aktivit Spirály v podání Elišky Pekárkové 
a Rebeccy Kopřivové. 

Sobotní program začal referátem doc. PhDr. Tomáše Petráčka na téma Národ a 
církev ve 20. a 30. letech 20. století. PhDr. Jan Stříbrný poté ve svém příspěvku 
představil vybrané medailonky martyrů. Následovala pódiová diskuse, do níž se 
zapojila i prof. dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. Moderaci sobotního dopoledne 
převzal historik a člen Sdružení Ackermann-Gemeinde PhDr. Michal Pehr.  
 

Sobotní odpoledne vyvrcholilo vernisáží výstavy „Svědkové lidskosti“, již zahájili 
ministr kultury České republiky Daniel Herman a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Výstava je 
v Emauzském klášteře k vidění do pátku 31.3. a následně bude putovat po dalších českých městech v rámci 
Česko-německého kulturního jara. 
 

Po vernisáži následovala společná česko-německá bohoslužba v kostele Emauzského 
kláštera, kterou sloužili P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské 
konference a člen Sdružení Ackermann-Gemeinde, a duchovní rádce Sdružení 
Ackermann-Gemeinde P. Martin Leitgöb, spolu s dalšími kněžími, účastníky konference.  
V neděli došlo na představení konkrétních projektů. Nejprve se jednalo o výstavu Lidé 
na cestě, již představila paní Anna Hradilková. Dalším příspěvkem byla prezentace 
vládní kampaně HateFree Culture v podání jejího koordinátora, fotografa a aktivisty 

Lukáše Houdka. Tento tematický úsek pak zakončila paní Maria Schossig z drážďanské skupiny Proti 
antiromaismu. Moderaci nedělního dopoledne a následné pódiové diskuse převzala sestra Angelika Pintířová, 
moderátorka nedělního pořadu „Jak to vidí“ Českého rozhlasu.  
Účastníci konference měli nakonec možnost své dojmy probrat při společném obědě. Doufáme, že se jim 
rozmanitý program letošní konference líbil a obohatil je o nové informace a zážitky.  
Příspěvek hlavní referentky paní profesorky Hanny-Barbary Gerl-Falkovitz bude po finálním zpracování autorky 
v průběhu následujících týdnů zveřejněn na našich webových stránkách. 

Lenka Javůrková 
 

XXVI. Brněnské symposium „Dialog uprostřed Evropy“: Moc slova (7. – 9. 4. 2017) 

Ve dnech 7. - 9. dubna se v Brně uskuteční již 26. ročník sympozia „Dialog uprostřed Evropy“, který každoročně 
pořádají pražská Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde. Letošní ročník konference nese název 
„Moc slova“ s podtitulem Klíč k porozumění světu i hříčka populistů. 

Během sympozia budeme diskutovat o moci slova a rizicích jeho zneužití, v souvislosti s poválečnou minulostí i 
při vědomí současných zápasů. Budeme se moci opřít o zkušenosti česko-německých a středoevropských vztahů 
posledních desetiletí. Milníky vzájemného přibližování na různých úrovních, od historické reflexe až po konkrétní 
přeshraniční spolupráci, zpravidla souvisejí se schopností jednotlivců i společenství věci nově nasvítit a 
pojmenovat. Jaké podoby by takové snahy měly mít dnes, v čase utvářeném krizemi a nejistotou, aby vyústily v 
cosi trvale udržitelného? Jak čelit způsobu, jakým populisté zneužívají moc slova, aniž bychom se jim přizpůsobili 
a sami tak přispívali k úpadku schopnosti přesně myslet a zároveň vést vstřícný dialog?   



 
 

Pokusíme se na tyto otázky najít odpovědi, se vzájemným respektem a v dialogické atmosféře, o kterou 
v Jihlavě/v Brně pečujeme již 25 let. A i pokud se nám to nepodaří, bude již samo společné přemýšlení nad 
jedním ze zásadních problémů dneška mimořádně důležité. 

Akce se koná pod záštitou brněnského primátora Ing. Petra Vokřála. 
 

Pozvánky 
 
 

Česko-německé kulturní jaro 

Jak už jsme Vás informovali v minulém čísle Informačního listu, od dubna do června 2017 bude na obou stranách 
hranice probíhat Česko-německé kulturní jaro. Jedná se o projekt k 20. výročí podepsání česko-německé 
deklarace, na kterém se podílí Ministerstvo zahraničí SRN a Goethe-Institut v Praze ve spolupráci 
s Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem zahraničí ČR a Česko-německým fondem budoucnosti.  
Sdružení Ackermann-Gemeinde bude v rámci tohoto projektu široké veřejnosti prezentovat putovní výstavu 
„Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945“. Součástí budou 
doprovodné akce jako např. diskuse, přednášky či setkání. Výstava bude k vidění v Brně, Olomouci, Karlových 
Varech a Plzni. V sobotu 8. dubna se bude v Brně konat interaktivní komentovaná prohlídka výstavy. 
K výstavě byl rovněž vydán česko-německý katalog, který bude k dostání během prezentace výstavy a při 
doprovodných akcích v České republice a Německu za zvýhodněnou cenu 200 Kč/8 eur a přes naše webové 
stránky a v knihkupectvích za 250 Kč/10 eur. 
 
Festival „Meeting Brno“: Jednota v rozmanitosti (19. – 28. 5. 2017) 

První ročník festivalu proběhl v květnu 2016 a navazoval na projekt Rok smíření, kterým si Brno 
v roce 2015 připomnělo konec druhé světové války v nejširším kontextu včetně obětí nacistické 
diktatury a poválečného násilí.  
Festival si klade otázky vyplývající z naší multikulturní historie, rozšiřuje je o aktuální témata a nabízí platformu 
pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Na programu jsou diskuse s inspirativními hosty a 
množství uměleckých vystoupení, která se ponesou v duchu hlavního festivalového tématu „Jednota 
v rozmanitosti“. V rámci festivalu se představí i Sdružení Ackermann-Gemeinde. 
Aktuální informace naleznete na webových stránkách meetingbrno.cz, kde se rovněž můžete přihlásit 
k odebírání newsletteru.   
 

Výročí 
 

20 let česko-německé deklarace: „Povzbuzení a vzor“ 
 

U příležitosti 20. výročí podepsání česko-německé deklarace z 21. ledna 1997 vydali 
Martin Kastler, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde (Mnichov), a Daniel 
Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde (Praha) toto prohlášení: 

„Česko-německé vztahy se v uplynulých dvou desetiletích vyvíjely vynikajícím 
způsobem: zintenzivnily se kontakty mezi lidmi, prohloubila se důvěra a přátelství, 
jsou překonávána historická tabu, vzniká společná kultura vzpomínání. Nadcházejícím výzvám budeme stále více 
čelit společně. Právě česko-německá deklarace z roku 1997 připravila půdu tomuto novému soužití obou zemí. 

K tomu mohlo dojít jen díky tomu, že: 

 Jednající strany přistupovaly vážně a citlivě k jednotlivým slovům a formulacím a vedly o nich diskuse. 

 Deklarace respektuje odlišné pohledy na historii. 

 Zároveň byly v podobě Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-německého diskusního fóra 
vytvořeny dva instrumenty orientované do budoucna, které na základě deklarace podnítily další diskusi 
o minulosti a zároveň umožnily projekty v kooperaci. 

 Tyto instrumenty přeshraniční spolupráce a dialogu byly intenzivně využívány mnoha aktéry a dodnes 
naplňují česko-německou deklaraci životem. 

To pro nás může být povzbuzením a příkladem ve chvíli, kdy je třeba v obou zemích společně hájit demokracii a 
politickou kulturu, z níž demokracie vychází, vůči populismu, nejrůznějším formám egoismu a před nenávistí ve 

http://meetingbrno.cz/


 
 

společnosti i na mezistátní úrovni. Jak toho lze dosáhnout? Citlivým zacházením se slovy a pojmy, empatií, 
kladením důrazu na pluralismus a aktivním zastáváním našich evropských hodnot. Tak můžeme i přes odlišné 
pohledy a politické názory v budoucnu společně čelit výzvám současného světa. 

Ackermann-Gemeinde se v České republice i v Německu od počátku konstruktivně a bez kladení jakýchkoli 
vstupních podmínek podílela na vzniku nového, užšího soužití Čechů a Němců. I nadále považuje za svůj cíl 
pokračovat v rozvíjení přátelských vztahů mezi Čechy a Němci na základě křesťanské odpovědnosti a tím se 
podílet na utváření sjednocené Evropy.“ 
 

Okénko Spirály 
 

Jarní setkání Spirály v Praze (11. – 12. 3. 2017) 
O víkendu 11.-12. března proběhlo znovu v Praze na Bílé hoře setkání našeho 
společenství Spirála.  Tématem byla pokora v mezináboženském dialogu. 
Pro mě osobně to byla premiéra, před touto akcí jsem neměl o Sdružení 
Ackermann-Gemeinde nejmenší tušení. O akci jsem se dozvěděl od kamarádky 
Kristýny Kopřivové, která nakonec nejela, ale já jsem přesto nevycouval.  

Neoficiální začátek celé akce byl v pátek večer, v jedné hospůdce v centru města.  Zasedli jsme ke kulatému stolu 
a byla zde skvělá možnost poznat organizátory a další účastníky, všichni byli velice milí. Uznal jsem tedy, že bych 
víkend mohl zvládnout i bez Kristýny.  
V sobotu ráno jsme dorazili na Bílou horu a nastal onen velký okamžik, kdy jsem se zaregistroval a oficiálně jsem 
se stal řádným členem Spirály - na což jsem pochopitelně velmi hrdý. Když dorazili ostatní, nastal první bod 
programu, což byla procházka stezkou pokory, kde jsme všichni mohli obdivovat texty a básně o pokoře.  

V prvním bloku přednášek proběhlo povídání o pokoře z toho křesťanského pohledu, ať už katolického či 
pravoslavného, oba přednášející, Mgr. Michal Prívara i  doc. ThDr. Václav Ježek, Ph.D, nám dodali spoustu 
dobrých podnětů k přemýšlení. Byla trochu škoda, že nejvíc lákavá přednáška o pokoře v islámu odpadla, 
nicméně pauzu jsme mohli využít k občerstvení, které bylo na stole po celý čas, a ke společenské konverzaci. 
Nebo také k odpočinku, přeci jenom myšlenky z předchozích přednášek daly zabrat. 

O to víc jsme si (v plné síle) užili workshop od Péti, která měla skvěle připravenou přednášku o pokoře v umění, 
po níž každý z účastníků obdržel černou, hnědou a zelenou pastelku (žádná žlutá nebo oranžová) a měl se 
pokusit sám něco vytvořit. Poté nás v rámci oddychu čekala Taizé modlitba, která se podařila i bez kytary. A také 
společná večeře, kde jsme se podělili o myšlenky z přednášek anebo všelijak jinak konverzovali. Třeba o tom, 
proč někteří nejedí maso apod. Den jsme uzavřeli společným večerem v klášteře benediktinek, kdy jsem se např. 
dozvěděl, jak se řeknou hovorově německy peníze nebo kde potkáte v Drážďanech hezké holky . 

Další den – neděle, už byl o poznání klidnější. Zašli jsme si na mši do nedalekého břevnovského kláštera a poté 
následovala přednáška o pokoře v judaismu. Zde jsme přemýšleli nad mírně povznesenými a humornými 
příběhy, ale také nad úvahami velkých myslitelů. 
No a tím to taky pomalu končilo, uteklo to bohužel velice rychle. Následoval znovu společný oběd a poté 
diskuze, co se nám líbilo nebo nelíbilo, co bychom rádi do příště změnili… ale zas tolik podnětů ke zlepšení 
nebylo.  
Akce byla prostě super! Velký dík organizátorům a všem zúčastněným za příjemný víkend a společenství. Jako 
hrdý člen Spirály SAG rád přijedu na další akci znovu!  

Cyril Ponížil 

Vzpomínáme 
 

Odešel můj velký duchovní přítel 

Málokterý člověk ovlivnil můj život tolik jako kardinál Miloslav Vlk.  

Seznámili jsme se někdy v polovině 80. let v Praze, tedy v době, kdy nesměl 
oficiálně vykonávat kněžské povolání. Vážil jsem si a dodnes si vážím toho, že mě 
krátce po svém jmenování biskupem v Českých Budějovicích, na jaře 1990, přizval 
ke spolupráci ve svém sekretariátu. To bylo pro další běh mého života zásadním 
momentem. Naše spolupráce pokračovala i po jeho jmenování pražským arcibiskupem, celkem pět roků. Dalších 
devět let jsme intenzivně spolupracovali v oblasti sdělovacích prostředků, když jsem působil v pozici mluvčího 
České biskupské konference a kardinál Vlk byl v jejím rámci za média odpovědný. 



 
 

Po jeho boku jsem měl možnost poznat a pochopit mnohé z „církevní kuchyně“, doma, ve Vatikánu i ve světě. 
Jedinečnou zkušeností a zážitkem bylo jeho jmenování kardinálem v roce 1994. Díky němu jsem měl možnost 
vícekrát hovořit s papežem Janem Pavlem II. i Benediktem XVI. 

Byl to náročný, ale skvělý šéf, který mi dal mnoho praktických rad do života, z nichž dodnes čerpám. Vzpomínám 
si na jeden z prvních úkolů, cestu do Železné Rudy na Šumavě, kterou jsem připravoval. Šlo o česko-německé 
setkání na nedávno otevřené hranici. Ptal jsem se na jakousi organizační věc, jak ji mám vyřídit, a dostalo se mi 
odpovědi, že to je můj úkol. Stále více jsem tak začínal chápat svou roli a pod zkušeným vedením Miloslava Vlka, 
bývalého sekretáře biskupa Josefa Hloucha, jsem pochopil, jak důležitá je role sekretariátu, řidičů a 
spolupracovníků osoby, která stojí v čele. 

Miloslava Vlka jsem poznal jako férového chlapa, kterému vždy o něco šlo. Měl vize, které se snažil 
uskutečňovat. Jeho pojetí církve jako součásti společnosti, nikoli exkluzivního klubu na vrcholu hory Olymp, mi 
bylo a je blízké. Konzultoval jsem s ním všechny zásadní kroky svého života včetně odchodu z aktivní duchovní 
služby, v čemž mi byl výrazně nápomocen. Z jeho úst jsem někdy před dvaceti roky poprvé slyšel otázku, zda 
bych neměl někdy někam kandidovat. Od té doby jsem o tom přemýšlel a poté to i uskutečnil. 

Jeho žehnající ruku jsem cítil za sebou celá ta dlouhá léta naší spolupráce a našeho přátelství. Bezmála třicet let 
jsme spolu a ještě s dalšími přáteli skoro každoročně slavili své svátky (Daniela je 17. a Miloslava 18. prosince). 
Miloslav Vlk je muž, který přesáhl svou dobu. Dokázal převést církev z prostředí totality do svobodné 
společnosti. Dokázal pevně stát za svým přesvědčením a nedělat kompromisy, které by mu svědomí vyčítalo. 
Patřil a vždy bude patřit k největším osobnostem, s nimiž jsem měl tu čest se znát a spolupracovat. Celý svůj 
život mu budu vděčný za vše, co pro mě znamenal. 

Daniel Herman 
převzato z http://blog.aktualne.cz/blogy/daniel-herman.php  

 

Před několika lety přijal Otec kardinál naši nabídku, aby se stal čestným členem SAG. Bylo to, a stále je, pro 
naše Sdružení Ackermann-Gemeinde velkou ctí! 
 

Blahopřejeme 

 

Gerold Schmiedbach 
 

SAG srdečně blahopřeje dlouholetému členovi AG a SAG k oslavám životního jubilea 80 let.  
 

Zajímavosti, kultura, literatura, film 
 

 

68. Sudetoněmecké dny (3. – 4. června 2017), Augsburg 
Letošní, již 68. Sudetoněmecké dny se budou konat 3. a 4. června ve veletržním areálu v Augsburgu na téma 
„Hledat porozumění – utvářet střed Evropy“. 
Podrobnější informace k programu naleznete na webových stránkách http://www.sudeten.de. 
 

Výstavy  

Výstava „Pod jednou střechou“ k vidění v Českých Budějovicích!  

Výstava spolku Antikomplex, která vznikla v rámci projektu Smíření a ukazuje příběh 7 českých a německých 

rodin, které spojil jeden dům, bude do 7. 4. 2017 k vidění na katedře germanistiky Pedagogické fakulty v Českých 

Budějovicích! Adresa: Dukelská 9, České Budějovice - 2. patro. 

Gerhard Richter v Národní galerii 

V rámci projektu Česko-německého kulturního jara představí Národní galerie v Praze ve spolupráci 

s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo a Goethe-Institutem od 26. dubna do 3. září 2017 první velkou 

retrospektivní výstavu čelního představitele soudobého německého malířství Gerharda Richtera ve střední a 

východní Evropě. Jako hlavního kurátora se podařilo získat Američana Roberta Storra, uznávaného odborníka a 

Richterova přítele. Díky této výstavě, která v evropském kulturním kalendáři na rok 2017 zaujme přední místo, 

budou Richterovy práce poprvé komplexněji představeny v České republice. 

Místo konání: Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1 

Více na http://www.ngprague.cz/exposition-detail/gerhard-richter/.  

http://blog.aktualne.cz/blogy/daniel-herman.php
http://www.sudeten.de/
http://www.ngprague.cz/exposition-detail/gerhard-richter/


 
 

Dvě zajímavé výstavy s česko-německou tematikou v Muzeu Ústí nad Labem  

Odneseno – domov ve věcech (17. 2. – 14. 5. 2017) 

Plyšový medvídek děvčátka z Brna, dětská židlička jako dárek z posledních Vánoc v rodné vsi, 

plechový talíř z tábora v Maďarsku, klíče od domova v Horním Slezsku nebo svetřík, který si jako 

malý chlapec v severočeských Dobkovicích upletl pozdější profesor historie na mnichovské 

univerzitě. Tyto a mnohé další předměty dodnes připomínají někdejší domov, útěk, vyhnání, deportaci, tábory, 

vysídlení a příchod do nové vlasti. 

Působivá putovní výstava, kterou vytvořil Dům německého Východu (Haus des Deutschen Ostens) v Mnichově, 

prostřednictvím příběhů „odnesených“ předmětů přibližuje osudy Němců, kteří museli na konci 2. sv. války a po 

jejím skončení opustit své domovy ve střední a východní Evropě. 

Výstava se v Ústí nad Labem poprvé představuje česky a koná se ve spolupráci s Collegiem Bohemicem, o. p. s. 

 

Cizí dům? (20. 1. – 16. 4. 2017) 

Nová výstava se věnuje architektuře českých Němců v letech 1848 – 1891. Zahrnuje stavby 

z celého Česka, jejichž vznik iniciovali čeští Němci nebo se na nich podíleli jako autoři. 

„Upozorňujeme na stavby, které hrály v utváření národního uvědomění českých Němců 

rozhodující roli: spolkové německé domy, německá divadla, radnice německých měst, tělocvičny 

nebo luteránské kostely,“ poznamenala autorka výstavy Věra Vostřelová.  

Výstava rozvíjí původní projekt Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a spolupracovalo na ní 

také Národní technické muzeum v Praze. Stavební tvorba českých Němců byla doposud prakticky 

neprozkoumanou oblastí dějin české architektury. 

Více na http://www.muzeumusti.cz/vystavy.aspx  

 

Nově otevřená stálá expozice s názvem Klenotnice Strahovského kláštera  

Od středy 1. února 2017 se ve Strahovském klášteře otevřela veřejnosti stálá expozice téměř stovky 

liturgických předmětů. V rámci výstavy nazvané Klenotnice Strahovského kláštera mohou návštěvníci 

spatřit řadu unikátních předmětů širší evropské provenience. Velká část z nich vznikala přímo na 

objednávku premonstrátského řádu nebo se do jeho majetku dostala koupí či darem. Cílem expozice není pouze 

vystavení těchto uměleckořemeslných výrobků, ale také přiblížení jejich symbolického významu a liturgické 

funkce. Prezentace bude svébytnou formou dokládat dva z pěti základních spirituálních směřování řádu – život 

liturgický a život eucharistický. Více na http://www.strahovskyklaster.cz/klenotnice 

 

Literatura 

 

Přemysl Pitter: „Unter dem Rad der Geschichte“ (vychází v březnu 2017 v nakladatelství Neufeld Verlag, 
Schwarzenfeld. 173 stran. ISBN 978-3-86256-083-7) 

V květnu 1945 český křesťan a pedagog Přemysl Pitter zorganizoval akci, při níž byly židovské děti 
vracející se z koncentračních táborů umístěny do ozdravoven zřízených ve čtyřech středočeských 
zámcích. Později Pitter a jeho tým zahrnuli do svého úsilí i stovky německých dětí z českých lágrů, 
za což si vyslouží nenávist mnoha Čechů. Později, od roku 1952 do roku 1962, se Pitter z pověření 
Světové rady církví angažoval v uprchlickém táboře „Valka“ poblíž Norimberka, kde poskytoval 
pastorační a sociální služby běžencům. V roce 1966 byl oceněn izraelským titulem „Spravedlivý 
mezi národy“. 

Nové vydání Pittrovy autobiografie je společným projektem Ackermann-Gemeinde (Mnichov), Národního 
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského – Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové a autorky Sabine 
Dittrich. Byl podpořen spolkem Milidu (Curych) a Česko-německým fondem budoucnosti (Praha). Původní 
Pittrův text ze 70. let byl doplněn o úvod, řadu fotografií a časovou osu. 
 
Markéta Doležalová (ed.): Církev za totality – lidé a místa: sborník k životnímu jubileu opata 
Heřmana Josefa Tyla (ÚSTR, Praha 2016, 1. vyd., brož., 368 s., ISBN 978-80-87912-54-6) 

Oba totalitní režimy 20. století přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu 
tvrdé pronásledování. Byli odsuzováni k trestům vězení i smrti, k vysilující a zdraví ohrožující dřině 
v pracovních táborech, zvláště při těžbě uranu, ke všemožnému útisku, ponižování a šikanování. 

http://www.muzeumusti.cz/vystavy.aspx
http://www.strahovskyklaster.cz/klenotnice


 
 

V předkládaném sborníku jsou shromážděny více než dvě desítky příspěvků, které se zaměřují na životní osudy 
biskupů, teologů, duchovních, řeholníků a řeholnic i aktivních věřících pod likvidačním tlakem okupačního i 
poúnorového režimu. Publikace se rovněž snaží rozptýlit mýtus „zlatých let šedesátých“ jako období uvolnění 
společenské atmosféry a demokratizace. Pro církve a věřící to rozhodně neplatilo, změnily se pouze formy jejich 
perzekuce. 

Miroslava Havelková: Milan „Plukovník“ Kubes. Život jednoho exulanta v soukolí dějin (Fakulta humanitních 
studií, Praha 2016, 1. vyd., brož., 362 stran, ISBN: 978-80-87398-98-2) 
 

Milan Kubes, známý pod přezdívkou Plukovník, byl mezi prvními oceněnými účastníky třetího 
odboje. Tento exulant, novinář, redaktor, překladatel a organizátor významně přispěl k boji za 
svobodu a demokracii v naší zemi a prokázal přitom svou lidskou a občanskou statečnost. Tato 
komentovaná biografie popisující pestrý osud Milana Kubese v období od začátku 70. let do října 
2014 chce být příspěvkem k historiografii našich soudobých dějin. V knize jsou využity dobové a 
archivní dokumenty, rozhovory s lidmi, kteří ho znali, vzpomínky autorky a především Paměti, 
které Milan Kubes na popud Jana Rejžka začal psát na jaře roku 2014 a bohužel je nedokončil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 1/2017 vychází v dubnu 2017. 
Uzávěrka čísla 2/2017 je 12. června 2017. 
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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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