
 

 

 

Informační L ist č.  3/2016  

Sdružení  Ackermann -Gemeinde a Spirály  

 
 

Vážení a milí členové a příznivci!   
 

Podzimní vydání Informačního listu se konečně dostává do Vašich rukou. Rádi bychom Vás srdečně pozvali na 
akce konané v rámci projektu "Smíření 2016", o kterém se více dozvíte na str. 2-3. Nově nabízíme možnost 
zasílat Informační list pouze elektronicky. V případě zájmu prosím napište zprávu na sdruzeni@ackermann-
gemeinde.cz. Není pravidlem zasílání časopisu "Der Ackermann" - tentokrát se nám povedlo realizovat 
společnou rozesílku.  

 
Eva Engelhardt, září 2016, jednatelka SAG 

 

Okénko duchovního rádce SAG  
 

Vážení členové a přátelé Sdružení Ackermann-Gemeinde, 
v posledních měsících se v mnoha rozhovorech neustále objevovala otázka, proč Česká republika není ochotna 
přijmout více uprchlíků. Když mi tuto otázku položí někdo z Německa, snažím se vysvětlit české stanovisko se 
všemi jeho důvody. A naopak Čechům, s nimiž na toto téma hovořím, se pokouším objasnit německé stanovisko. 

Právě v souvislosti s touto otázkou jsem si opět uvědomil, jak je důležité vést intenzivní rozhovory nejen se 
svými krajany. Využijme proto k rozhovoru všechny své kontakty s lidmi jiné národnosti!  

Jako křesťané ovšem v otázce uprchlíků nesmíme zapomínat na linii evangelia a vyvodit z toho konkrétní 
důsledky. Kardinál Reinhard Marx, předseda Německé biskupské konference, tak nedávno učinil a formuloval 
pět bodů:  
1. S každým, kdo stane na hranicích Evropy, musí být zacházeno důstojně a lidsky.  
2. Každému musí být poskytnuto spravedlivé azylové řízení.  
3. Nikdo nesmí být poslán zpět tam, kde je vystaven válce a pronásledování.  
4. Je třeba dělat vše pro to, aby tisíce lidí neumírali utopením na lodích ve Středozemním moři.  
5. Je jednoznačně třeba vyvinout více snah s cílem pomoci uprchlíkům v sousedních oblastech válčících zemí.  
To jsou slova kardinála Marxe. Tyto body bychom – alespoň dle mého názoru – měli jako křesťané požadovat 
i v Česku. 
 

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 opět 
rozhodli poskytnout spolku SAG v období června až srpna 2016 peněžitý dar či jinou podporu:  
Aleš Opatrný, Václav Pícha a Ondřej Salvet.  
 
Velmi si Vaší podpory vážíme! 
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Změny v kanceláři SAG            
 

Po téměř roce a půl intenzivní spolupráce se s týmem Sdružení Ackermann-Gemeinde z vlastního rozhodnutí 
rozloučila Veronika Losmanová, která nastoupila do jiného zaměstnání. Jako nová členka SAG však spolku 
nadále zůstane nakloněna a jistě se s ní budete setkávat na našich akcích. 
Na volné místo jsme s radostí přivítali Lenku Javůrkovou, která od poloviny září obohatí svou přítomností naši 
kancelář. Pochází z Plzně a má vystudované tlumočnictví a překladatelství německého jazyka. Od srpna 2015 do 
konce července 2016 působila v Českém centru Vídeň, kde spravovala sekretariát EUNICu Austria (sdružení 
kulturních institutů a ambasád 27 evropských zemí). Lence přejeme do nové práce mnoho radosti, elánu a 
příjemnou spolupráci se spolkem Sdružení Ackermann-Gemeinde. 
 
Od července jsme v kanceláři přivítali českou studentku, která si pro svoji povinnou studijní stáž vybrala právě 
SAG. Sama se čtenářům našeho „IL“ představuje: 
Jmenuji se Adéla Julišová a pocházím z malé vesničky Čachotín v Kraji Vysočina. Nyní však více pobývám v Praze, 
protože právě v našem hlavním městě studuji Univerzitu Karlovu. Konkrétně jsem dokončila první ročník 
bakalářského studia na Fakultě sociálních věd UK a také na Pedagogické fakultě UK. Mými zájmy a zároveň 
obory, které jsem si vybrala ke studiu, jsou německý jazyk, česko-německé vztahy a historie. Právě díky těmto 
oborům jsem si vybrala stáž ve Sdružení Ackermann-Gemeinde. Ráda bych zde získala cenné pracovní 
zkušenosti, poznala nové lidi a podílela se na zajímavé práci, kterou toto sdružení dělá. 
Adéle přejeme mnoho zajímavých a přínosných chvil v SAG! 
 
 

Evropská dobrovolná služba v SAG  
 
 

Od září nastoupila v kanceláři Sdružení Ackermann-Gemeinde Franziska Bilau, která si pro absolvování Evropské 
dobrovolné služby vybrala právě náš spolek. Máme velkou radost a těšíme se na jeden celý rok vzájemné 
výměny názorů a zkušeností. Francisce přejeme mnoho zábavy a radosti z práce ve Sdružení Ackermann-
Gemeinde. 
I ona se s námi podělila o několik informací o sobě: Jmenuji se Franziska Bilau, je mi 19 let a těším se na to, že 
budu jako dobrovolnice Evropské dobrovolné služby rok pracovat ve Sdružení Ackermann-Gemeide. Pocházím 
z Německa, kde se svou rodinou žiju v okrese Osnabrück a nyní od začátku září bydlím v Praze. Těším se na 
zajímavý a poučný rok, během nějž se budu moci seznámit s mnoha zajímavými lidmi a dozvím se víc o česko-
německé spolupráci. 
 
 
 
 
 
 

Pozvánky  

Projekt Smíření 

Rok 2015 byl tzv. rokem smíření. Uskutečnilo se množství akcí, které se 
snažily o narovnání česko-německých vztahů, a to zejména připomenutím 
a „odžitím“ temných událostí společné minulosti. Rádi bychom na tyto 
aktivity navázali a současně nasměrovali česko-německý dialog více do současnosti. V rámci několika 
provázaných aktivit, které jsme nazvali Smíření 2016, chceme poukázat na úspěšné příběhy česko-německé 
spolupráce. Na situace, kde minulost lidi propojila a ne rozdělila a společně se zamyslet, jak může naše soužití a 
sousedství vypadat i v budoucnu. 

V rámci Smíření 2016 připravilo Sdružení Ackermann-Gemeinde a spolek Antikomplex sérii aktivit, jež vyvrcholí 
v listopadu 2016 trojicí uměleckých akcí - koncertem pro české a německé pamětníky s názvem „Koncert 
smíření“, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. 

Koncert a instalace mají za cíl přivést návštěvníky k reflexi minulosti. Výstava pak představí pozitivní příklady 
česko-německé spolupráce, spřátelené rodiny, které spojuje jeden dům nebo zájem o region, kde mají obě 
strany kořeny. Výstava bude slavnostně otevřena během konání koncertu a následně zájemcům o zapůjčení 
k dispozici zdarma. 



 

 

 

Koncert smíření se uskuteční pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a Městské části Praha 7 v sobotu 
5. listopadu od 19:30 v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí. Koncert bude volně přístupný všem 
zájemcům, vystoupí na něm Stamicovo kvarteto a sbor Radost Praha, zazní na něm i skladba od skladatelky 
Elišky Cílkové, kterou napsala speciálně pro tuto slavnostní příležitost. Hudbu doplní výtvarná instalace od 
akademické sochařky Josefíny Jonášové.  

Ve středu 2. listopadu od 18:00 se v kině BIO OKO na Praze 7 uskuteční debata o česko-německých vztazích na 
témata Co pro české země odsun Němců znamenal? A jak se o něm máme dnes ve školách učit? Lze historické 
trauma překonávat občanským dialogem? A jakou budoucnost si pro česko-německé vztahy dnes přejeme? 

Účast přislíbili historik Matěj Spurný, učitel a politik Jan Čižinský a režisér David Vondráček. 

Výstava Pod jednou střechou bude slavnostně zahájena u příležitosti Koncertu smíření, následně bude k vidění v 
Národní technické knihově a poté bude putovat po českých městech. 

Srdečně Vás zveme na debatu, výstavu i koncert! Vstup na všechny akce je zdarma. 

Aktuální informace naleznete na facebookových stránkách www.facebook.com/smireni2016  

či na webech www.antikomplex.cz/smireni-2016 a http://www.ackermann-gemeinde.cz/projektsmireni2016/. 

 

Z činnosti SAG             
 

Ekumenický studijní zájezd 

Každoroční Ekumenický studijní zájezd naší farnosti 
organizovaný spolu s Německojazyčnou evangelickou farností 
a Sdružením Ackermann-Gemeinde nás tentokrát ve dnech 
24. a 25. září zavedl z Prahy přes královský hrad Loket do 
Norimberka. Spolu s 35 účastníky jsme se vydali po stopách 
císaře Karla IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození. 
Za krásného podzimního počasí se naše česko-německá 
výprava (obohacená o účastníky z Rakouska a Nizozemska) 
ponořila do vzdálené minulosti, jež nám zároveň skýtá 
podněty pro současnost. Jedním z nich je heslo: „Neuvažujte 
jen v rámci hranic svých zemí, uvažujte evropsky, nebuďte nacionalističtí!“ 
Při návštěvě památek, jakými jsou např. kostely Panny Marie a sv. Sebalda v Norimberku, jsme si rovněž 
připomněli význam Karla IV. jako náboženského panovníka. Kdo se vydá v jeho stopách, dostane se ke 
křesťanským kořenům Evropy. 

Za finanční podporu tohoto zájezdu děkujeme České biskupské konferenci. 

s laskavým svolením převzato z Nepomuk Newsletteru Německojazyčné katolické farnosti Praha, č. 3 
 
Karel IV.: Po česko-německých stopách v Norimberku 
V roce, kdy vzpomínáme sedmistého výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., jsme se v počtu 
asi třiceti osob zúčastnili poznávací cesty organizované Sdružením Ackermann-Gemeinde, německou 
evangelickou a německou katolickou farností Praha do císařského města Norimberka. Toto významné město 
navštívil Karel IV. padesátkrát! 
První zastávka byla na hradě Lokti. Tam nám pan kastelán velmi pěkně vyprávěl o historii hradu i o pobytu tehdy 
tříletého kralevice Václava (pozdějšího Karla IV.). Po dobrém obědě v hotelu Ferdinand jsme pokračovali do cíle 
naší pouti. Výborné bylo ubytování s polopenzí v norimberském poutním domě Caritas-Pirckheimer-Haus. 
Odpoledne následovala prohlídka historického jádra města. V centru plném lidí na náměstí-tržišti kolem kostela 
Frauenkirche nás rozdělily výborné paní průvodkyně do dvou skupin a vydali jsme se kolem památné kašny, 
radnice, kostela Sebaldkirche (zde byl pokřtěn Karlův prvorozený syn Václav), přes malé náměstí v blízkosti 
domu malíře Albrechta Dürera, oživené v podvečer skupinami mladých lidí, na vyhlídku z hradního ochozu a 
zpátky starými uličkami do středu města. Později večer následovala ekumenická bohoslužba a v neděli ráno 
nejprve katolická mše a po ní evangelická bohoslužba v Sebaldkirche. Tam paní pastorka doprovodila svoji 
promluvu zajímavým výkladem o gotických nástěnných freskách. Oběd v příjemné hospůdce pojmenované po 
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věhlasném Dürerovi předcházel odpolednímu programu, kdy bylo možno se vydat na hrad, do muzea nebo do 
St. Lorenz Kirche. Pak už jsme se sešli u odjezdu autobusu do Prahy.  
Oba naši průvodci, pražští faráři, evangelický i katolický, vystupovali jako přátelé ve výborné shodě. To se 
odrazilo i na bezvadném organizačním uspořádání zájezdu. Při cestovních přestávkách i později se pozdravovali 
staří přátelé a známí ze Sdružení a poznávali jsme se navzájem s novými účastníky. Sešli se ackermanni ze 
Šumperka, Opavy, Litoměřic, Prahy a okolí, jižních Čech a další. Vzpomínali na minulá setkání a cesty a těšili se 
na příští.  
Srdečně děkujeme všem, kdo cestu připravovali a zajišťovali! 

       Zdena Lomová, Klecany u Prahy 
Foto: © http://tourismus.nuernberg.de/   

 
Výstava „Svědkové lidskosti – Odpor křesťanských sudetských Němců v letech 1938-
1945“ 
Výstava představuje osudy deseti lidí, kteří se 
z křesťanského přesvědčení postavili proti nacismu a 
padli za oběť tomuto režimu opovrhujícímu lidskými 
právy. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky, 
jejichž život přibližují texty a obrázky na dřevěných a 
potištěných stélách, aby návštěvníkovi mohly být 
vzorem a příkladem. 
 
Nikdo ze znázorněných osob se nedožil pádu 
nacistického režimu. Zemřeli ještě před jeho koncem 
v koncentračních táborech či byli popraveni. Tato 
výstava chce připomenout jejich památku a památku 
všech ostatních křesťanských sudetoněmeckých 
odpůrců nacistického režimu z let 1938 až 1945. 
V závěru výstavy naleznete pult s pamětní knihou, 
v níž jsou uvedena všechna dosud známá jména. 
 
Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka jako patron výstavy odkazuje na to, že česká vláda už 
v minulosti vyznamenala bývalé československé občany německé národnosti, kteří aktivně bojovali proti 
nacismu. Hodnotu výstavy vidí především v tom, že rozšíří povědomí o křesťanském odporu. Výstava v tomto 
ohledu navazuje na gesta dřívějších českých premiérů. 
 
Záštitu nad výstavou převzal také předseda České biskupské konference Dominik kardinál Duka. Z jeho pohledu 
jsou dnešní věřící za mnohé dlužni těm, kteří nezapřeli křesťanskou víru. Tito lidé jsou důkazem toho, jak velký je 
dar a síla pravé víry. 
 
Odpor křesťanských sudetských Němců v letech 1938–1945 dosud není dostatečně vědecky zpracován. Iniciátoři 
výstavy Svědkové lidskosti doufají, že právě tato výstava by mohla posloužit jako impuls, který tuto skutečnost 
změní. 
 
Slavnostní odhalení výstavy proběhlo v září 2016 na radnici ve Würzburgu u příležitosti blahořečení 
P. Engelmara Unzeitiga (24. 9. 2016). 
Na české půdě se bude výstava prezentovat v sobotu 25.2.2017 od 15.00 hod v Emauzském klášteře (adresa: 
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha). Výstava bude 
vyvrcholením tradiční výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde konané ve dnech 24.-26.2.2017 
v Praze a bude v Emauzském klášteře k vidění do 25.3.2017 a následně i v dalších městech České republiky. 
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Účastnili jsme se Dne otevřených dveří na 
velvyslanectví SRN v Praze 
V slunný čtvrtek 23. června 2016 se tým Sdružení Ackermann-
Gemeinde za podpory pana Hanse Korbela zúčastnil Dne otevřených 
dveří na velvyslanectví Spolkové republiky Německo (Palác 
Lobkowicz, Vlašská 19, Praha 1), kde prezentoval svoji činnost na 
stánku spolu s Německojazyčnou katolickou farností v Praze. V rámci 
akce se představila i řada dalších česko-německých organizací a 
nadací. 
     

PhDr. Jan Stříbrný – přednáška k P. Unzeitigovi 
Dne 24. září 2016 proběhlo ve Würzburgu blahořečení P. Engelmara Unzeitiga, v Moravské Třebové tomu 
předcházela přednáška o jeho životě a smrti, proslovená dne 15. září 2016 v Muzeu v 17 hod. 

P. Engelmar Unzeitig přichází na svět v roce 1911 v Hradci nad Svitavou/Greifendorf do rodiny sudetských 
Němců, vystuduje základní školu, po maturitě složené v Reimlingen vstupuje do řádu Mariannhillských 
misionářů, je vysvěcen na kněze a v roce 1940 začíná působit v duchovní správě v obci Zvonková/Glöckelberg. 
Na jaře roku 1941 je zatčen gestapem a přemístěn do koncentračního tábora Dachau. Zde se na jaře roku 1945 
dobrovolně rozhodne ošetřovat spoluvězně zasažené tyfem, sám se nakazí a těsně před koncem války umírá. 

Zdánlivě banální příběh křesťana, kněze, jednoho z nás. 
Čím může být osud Engelmara inspirativní pro nás, obyvatele Hřebečska? 

P. Engelmar žil jako jeden z mála navzdory obecně platným tendencím doby. Sudetský Němec, kterému byl 
člověk dražší než jakákoli ideologie nebo etnická příslušnost. Kněz, který navzdory mlčící většině duchovenstva 
mluvil a zaplatil za to životem. Jeden z nás, a přesto originální příklad lásky k bližnímu – Čechovi, Židu, Němci. 
Přednášku vedl PhDr. Jan Stříbrný, následovala diskuse. 

Autor článku: Alan Leier 

 
Sociální příspěvek tzv. „50-Euro-Hilfe“ jako vyjádření úcty německé menšině v České 
republice 
Dotazník pro podání žádosti k novému přijetí k sociální podpoře obdržíte u Sozialwerku Ackermann-Gemeinde 
v Mnichově nebo u Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. v Praze. 
V následujících řádcích si můžete přečíst popis sociálního přípěvku i informace o tom, komu je daná podpora 
určená. 
„Těší nás, že tady Ackermann-Gemeinde funguje a že nás z finančního hlediska zařadila mezi chudé. S našimi 
nízkými důchody přežíváme jenom od výplaty jednoho důchodu k druhému (...) Ale jsme skromní a necítíme se 
opuštěni. Je pěkné, že tu AG je a přejeme Vám mnoho radosti a Božího požehnání při Vaší práci.” Toto nám 
napsala 79letá Němka ze Šumperka. V dopise je také uložen aktuální doklad o výši důchodu tento dámy. 

Do Sozialwerku v Mnichově ročně přicházejí stovky děkovných dopisů tohoto typu. Tisíce dopisů a dokladů plní 
nesčetné množství šanonů. Tuto finanční podporu získává Sozialwerk od Spolkového ministerstva vnitra (BMI). 
O  tyto prostředky musí být žádáno každý rok a výše 
důchodů lidí, kterých se pomoc týká, jsou průběžně 
aktualizovány. Využití poskytnuté podpory musí být 
BMI prokázáno. Pražská kancelář Sdružení Ackermann-
Gemeinde, z.s. je při průběhu celé akce 
nenahraditelnou oporou. Od pádu komunismu 
1989/1990 jsme podpořili téměř 2000 lidí. Mnoho lidí 
však od té doby zemřelo. Tím se celkové číslo zmenšilo 
na cca 750 podporovaných každý rok. 

Jedno se ale nemění: Podpora německé menšiny 
zůstává nezměněná z dvojího pohledu. Zatímco 
z německého úhlu pohledu se jeví 50 Euro za rok jako 
zanedbatelná částka, tak naopak příjemci pomoci jsou 



 

 

 

ve své nouzi velmi vděční. Zmírní se tak přinejmenším alepoň trochu materiální nouze této menšiny. Po desítky 
let byli Němci v České republice diskriminováni. Nesměli navštěvovat určité typy škol, často se mohli pouze 
vyučit nebo museli vykonávat nucené práce, což se samozřejmě negativně projevilo na výši jejich důchodů. 
Současně je velmi důležitý druhý aspekt: kvůli dlouholetému utlačování a znevýhodňování je sebevědomí 
Němců v Čechách hodně nízké. U některých trvalo velmi dlouho, než se po revoluci začali prohlašovat za Němce. 
Nedůvěra byla velká a zaregistrovali ji i političtí představitelé.  

Po dobu pěti let nesměli být přijímáni do seznamu sociální pomoci žádní noví lidé. Dnes je opět možné BMI 
předkládat nové žádosti o podporu. Tito Němci žijící „na druhé straně“ vnímají také dnes tuto podporu 
především jako humanitární gesto, jako uznání a skromné zmírnění jejich poválečného osudu. Vědí, že na ně 
Německo, jeho obyvatelé a spolková vláda nezapomněli. 

Na konci roku 2015 vypracovala BMI nové stanovy, jimiž se finanční podpora řídí. Definice chudoby byla 
konkretizována a byla určena jasná a neměnná hranice důchodového příjmu. Pokud je důchodový příjem nad 
touto hranicí, je podpora zamítnuta. Taktéž se podpora vztahuje pouze na příslušníky tzv. „Erlebnisgeneration”. 
To jsou ti lidé, kteří byli poškozeni na konci druhé světové války a obzvlášť v prvních letech vlády komunistického 
režimu – Němci narození před 1. lednem roku 1948. 

„Sozialwerk“ Seligergemeinde ukončil svoji činnost v polovině roku 2015. Po dobu 41 let se staral o potřebné 
Němce v Čechách, stejně jako stále fungující Sozialwerk spolku Ackermann-Gemeinde. Se svolením Spolkového 
ministerstva vnitra převzal Sozialwerk Ackermann-Gemeinde případy, které podporovala původní 
Seligergemeinde, pokud dotyční lidé s převzetím souhlasili. 
 

Okénko Spirály             

PLASTO FANTASTO 2016 - Identity 

14. srpna se staří známí i mnoho nových tváří opět sešlo v Haidmühle u příležitosti 19. ročníku PlastoFantasto. 
Ještě než se rozjel vlastní program, uskutečnil se malý seznamovací večer, při němž se všichni vzájemně 
představili česky, německy a všemi možnými způsoby. 

V pondělí náš program začal pracovním kroužkem. Tentokrát jsme se zaměřili na velké téma IDENTITY. Nebylo 
zdaleka tak jednoduché se vůbec shodnout na tom, co to identita vlastně znamená! Společně jsme malovali, 
tvořili, vyprávěli a diskutovali, a výsledky byly opravdu zajímavé, neboť každý měl svou vlastní představu o tom, 
co tvoří identitu člověka. Odpoledne bylo trochu odpočinkovější, konaly se kreativní kroužky, v jejichž rámci se 
tvořilo i sportovalo. Na závěr dne se uskutečnil společný herní večer. 

V úterý jsme také měli tematicky nabitý program, dopoledne to byla hra inspirovaná superhrdiny a odpoledne 
se konal druhý pracovní kroužek. Ti mladší si přitom se zájmem poslechli příběh mých praprarodičů v době 
odsunu z Československa a do jaké míry je to důležitou pro moji identitu. Ti starší se tématu věnovali prakticky 
formou různých her a vytvářením plakátů. Večer si pak všichni užili napínavou noční bojovku. 

Ve středu následoval jeden z vrcholů programu: přišel policista z pasovské policie a vyprávěl o tom, co je pro 
policii důležité v otázce identity. Následovala společná bohoslužba a večer byla na programu talentová soutěž 
PLASTOTALENT, v níž zvítězil Niklas s vtipnou verzí Goethova Krále duchů. Gratulujeme! 

Čtvrtek byl odpočinkový den, dopoledne jsme šli do bazénu a odpoledne jsme znovu měli kreativní kroužky. 
Večer jsme společně strávili u táboráku. 

A v pátek jsme konečně zamířili do Česka, konkrétně do Prachatic. Bylo krásně, čehož jsme využili pro procházku 
přírodou. Pak jsme formou hry prozkoumali město. Po tomto náročném programu nás zpátky na ubytovně čekal 
odpočinkový filmový večer. 

V sobotu nás čekal poslední celodenní program. Všichni se znovu zabývali naším tématem, a to formou hry, v níž 
jsme museli najít Františčin ztracený pas, aby mohla odjet na dovolenou. Díky týmové práci se to podařilo a pak 
už nadešel čas na velký rozlučkový večírek, kde se tančilo, zpívalo, smálo a psaly dopisy. 

V neděli pak nastal čas loučení. Se slzou v oku jsme si řekli „Tschüs“, „Goodbye“ a „Čau“. 
Byl to krásný týden, už se těším na příští rok! 

Julia Schäffer (kráceno; překlad Lenka Javůrková) 
 

 



 

 

 

Blahopřejeme 

 

Brněnskému primátorovi Petru Vokřálovi k udělení ceny Wenzela Jaksche. 

Během spolkového zasedání sdružení Seliger-Gemeinde (Seligerovo sdružení) v říjnu 2015 rozhodla porota 
o tom, že letošní vzpomínková cena bude udělena brněnskému primátorovi Petru Vokřálovi, a to za snahu 
o objektivní zpracování německo-české minulosti a vedení ke společné budoucnosti sousedících zemí. Petr 
Vokřál se významně podílel na loňském rozhodnutí městského zastupitelstva, které veřejně vzpomnělo 
na 70. výročí krutého nuceného pochodu brněnského německého obyvatelstva na rakouské hranice v květnu 
1945. 

Cena byla předána 18. června 2016 v Mnichově v rámci tradičního přijetí vyhnanců Bavorskou sociální 
demokracií v Bavorském zemském sněmu. Cena Wenzela Jaksche je bezesporu nejvyšším vyznamenáním, jaké 
může být německými vyhnanci uděleno. 

Seliger-Gemeinde je sdružení sudetoněmeckých sociálních demokratů, které bylo založeno 4. června 1951 
v Mnichově. Bylo pojmenováno po prvním předsedovi Německé sociálně demokratické dělnické strany 
v Československu Josefu Seligerovi. Tato strana se snažila o demokratické řešení německo-českých problémů. 
Dalším předsedou strany byl brněnský rodák Dr. Ludwig Czech. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava byli 
někteří členové Německé sociálně demokratické strany vězněni v koncentračních táborech a další uprchli 
do ciziny. 

Wenzel Jaksch byl v roce 1938 zvolen předsedou strany, ale o rok později již musel z Československa emigrovat. 
Působil v československé exilové vládě v Londýně, kde hájil zájmy sudetských Němců. Snažil se, neúspěšně, 
zabránit vysídlení německých obyvatel z Československa. Po válce působil v Německé spolkové republice jako 
vedoucí úřadu pro vysídlence, uprchlíky a evakuované.  

K dosavadním držitelům této ceny patří Willy Brandt, Bruno Kreisky, Martin Schulz a také Jiří Paroubek, Jan Křen, 
Petr Příhoda nebo Otto Pick. 

Zdroj: MFDnes;  tisková zpráva https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/cena-
wenzela-jaksche-2016/  

 
P. Tomasi van Zavrel k udělení čestné listiny a vyznamenání Karla F. Klostermanna (Karl F. Klostermann 
Ehrenurkunde und Würdigung) za jeho mnohaletou česko-německou spolupráci na obou stranách Šumavy.  

Zdroj: Katolický týdeník, č. 37 
 

 

Vzpomínáme 

 

Zemřel otec odsunutých 

Populární sudetoněmecký kněz Mons. Rudolf Salzer zemřel letos v létě ve věku úctyhodných 104 let. V jeho 
osudu se promítlo celé 20. století, on si po celý život a za všedch okolností udržel laskavost i pevný charakter. 
Narodil se roku 1911, kněžské vysvěcení přijal roku 1935 ve svatovítské katedrále z rukou F.X. Kordače. Po 
kaplanování v Jáchymově nastoupil do Ostrova u Karlových Varů, kde působil i po záboru Sudet až do roku 1946, 
kdy byl spolu s ostatními Němci vyhnán. Poté byl nejvíce spjat s farností Eibach. 
Když mohl po roce 1989 znovu navštívit Ostrov, vypátral adresy všech svých někdejších farníků a uspořádal 
setkání. Styky s českou církví pak udržoval již trvale. V roce 2000 odešel do důchodu do Wallersdorfu, kde nadále 
vypomáhal jako kněz např. v charitním domově. Za své úsilí o smíření obdržel Spolkový kříž. 

Zdroj: Katolický týdeník, č. 37 

Zemřel Max Mannheimer,  
pamětník holocaustu a bojovník proti nenávisti, antisemitismu a xenofobii 

Ve věku 96 let zemřel v pátek 23. září v Mnichově Max Mannheimer, jenž za druhé světové války přežil pobyt 
v několika koncentračních táborech a proslul bojem proti nenávisti, antisemitismu a xenofobii. O jeho smrti 
informoval člen Mezinárodního výboru Dachau Zdeněk Pošusta. Židovský spisovatel a malíř, který se narodil v Novém 
Jičíně na severní Moravě, byl stále poměrně aktivní a přednášel o osudu více než šesti milionů zavražděných Židů. 

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/cena-wenzela-jaksche-2016/
https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/cena-wenzela-jaksche-2016/


 

 

 

Max Mannheimer se narodil 20. února 1920 v Novém Jičíně jako nejstarší z pěti dětí v rodině židovského obchodníka. 
V roce 1939 musela rodina před nacisty uprchnout na jižní Moravu. Když Hitler zabral zbytek země, byli nejprve 
deportováni do Terezína, odtud do vyhlazovacího tábora Březinka, poté do sousední Osvětimi a válku přežil 
v německém Dachau. Z osmičlenné rodiny (rodiče, sestra, tři bratři a manželka) přežil jen on a jeden z bratrů. 
Po válce se krátce vrátil na Moravu, ale s druhou ženou se natrvalo přestěhovali do Německa. Pracoval jako vedoucí 
obchodu a maloval. 
Od roku 1988 byl předsedou táborových vězňů z Dachau, přednášel a publikoval. Získal mnoho vyznamenání, jejich 
počet ale nechtěl zveřejňovat. Od roku 2009 byl čestným občanem Nového Jičína. V roce 1993 ho Francie 
vyznamenala Řádem čestné legie a v roce 2012 obdržel sudetoněmeckou Evropskou cenu Karla IV. za připomínání 
minulého bezpráví. 
V rámci loňské vzpomínkové ceremonie u příležitosti 70. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora 
Dachau americkou armádou Mannheimer vyjádřil obavy z nového nárůstu rasismu a antisemitismu v Evropě, 
připomíná ČTK. „Nejste zodpovědní za to, co se stalo. Ale za to, aby se to nestalo znovu, již ano,“ prohlásil 
Mannheimer při jedné z diskuzí se studenty. 

Zdroj: iDNES.cz, redakčně upraveno 

         
Zajímavosti, kultura a literatura 

Ministr kultury Daniel Herman předal papeži Františkovi 
sochu sv. Anežky České  

V sobotu 10. září předal ministr kultury Daniel Herman, který vedl českou 
delegaci ke Svatému stolci, sochu sv. Anežky České papeži Františkovi. 
Součástí delegace do Vatikánu byla např. místopředsedkyně Senátu PČR 
paní Miluše Horská, kardinál Miloslav Vlk, dále zástupci církve, 
akademické obce a občanské společnosti.  
Socha byla předána jako dar České republiky papeži Františkovi 
u příležitosti probíhajícího Svatého roku milosrdenství. Její předání 
doprovázela pouť věřících z České republiky. 

Socha (podle návrhu někdejší studentky Střední průmyslové školy 
kamenické a sochařské v Hořicích Aleny Kubcové) byla umístěna v bazilice 
sv. Petra do Kaple svatých patronů Evropy jako vůbec první česká socha. 
Této české světici se tak dostalo zvláštní cti: spočinula v nejvýznamnějším 
svatostánku na světě, navíc poblíž hrobu sv. Petra. Anežka se tak 
symbolicky vrátila do míst, kde byla v listopadu 1989 prohlášena za 
svatou. Zdůraznil se tím význam jejího života a odkazu pro evropskou 
civilizaci. 

Daniel Herman: „Patronka České země Svatá Anežka Česká je pro mne symbolem nejenom české státnosti, ale 
především symbolem milosrdenství. Byla ženou, která udělala velice mnoho nejen pro chudé a nemocné, ale 
také pro celý národ a pro tuto zem.  Myslím si, že socha sv. Anežky České je důstojným příspěvkem naší 
republiky papeži Františkovi právě v době Svatého roku milosrdenství.“ 

Po ukončení generální audience následovala v odpoledních hodinách mše v bazilice sv. Jana Křtitele 
Florentského v blízkosti Vatikánu, které předsedal emeritní arcibiskup pražský, J. Em. Miloslav kardinál Vlk. 
Odtud po jejím ukončení procesí zamířilo do baziliky sv. Petra, kde prošlo Svatou bránou; celá akce byla 
ukončena u oltáře sv. Václava. 

Na závěr své cesty Daniel Herman uctil společně s českou delegací památku j. Em. Josefa kardinála Berana u jeho 
hrobu v kapli svatých patronů Evropy. 

Současný Svatý rok milosrdenství začal 8. prosince v Římě. Papež František v tento den slavnostně otevřel 
Svatou bránu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Poslední Svatý rok milosrdenství, v němž mají věřící upevnit svoji 
víru a najít cestu k odpuštění, byl v roce 2000. Tehdy jej vyhlásil papež Jan Pavel II. 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR 

Zdroj: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministr-daniel-herman-predal-papezi-frantiskovi-sochu-sv-anezky-ceske-4-cs1564.html   

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministr-daniel-herman-predal-papezi-frantiskovi-sochu-sv-anezky-ceske-4-cs1564.html
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Hotel Sudety nabídne pokoje věnované zaniklým obcím 

Připomenout si historii severozápadního českého pohraničí budou moci návštěvníci hotelu Sudety v Chomutově. 
Vzniká přeměnou současného hotelu nedaleko Kamencového jezera. Pokoje v něm budou pojmenovány po 
zaniklých obcích. V areálu je zároveň bod smíření, který odhalí organizátoři na sobotní slavnosti. 

„Koupili jsme hotel Bobr, což je poměrně nudná záležitost. Abychom mu vtiskli novou identitu a podtrhli, kde se 
nachází, přejmenujeme ho na Sudety, čímž se také pokoušíme vypořádat s pejorativním významem tohoto 
slova,“ popsal vznik nápadu Jan Kubricht. 

Hotel tak bude zároveň památníkem zaniklých obcí v regionu. Místnosti ponesou nejen názvy obcí, ale budou 
obsahovat i dokumenty k nim, které se týkají historie, významu, důvodu bourání či zmizení. „Hotový máme 
pilotní pokoj Přísečnice, dokumentaci máme pro Radovesice, Fláje a Kopisty,“ uvedl Kubricht.  
V rekonstruovaných prostorách bude i dobový nábytek. 

Obce na severu Čech zanikaly po druhé světové válce v souvislosti s vysídlením původního obyvatelstva, na 
Mostecku ustupovaly těžbě uhlí. Fláje nad Litvínovem zase zůstaly pod velkou vodní nádrží. 

Součástí areálu hotelu je prostor věnovaný smíření. „Abychom téma odlehčili a nedělali jen památník smíření 
Čechů a Němců, které mladým generacím nic neříká, udělali jsme z památníku bod smíření, kde se žena může 
smířit s bývalým manželem či rodiče s vysvědčením svých ratolestí. Došli jsme až k recesistickému smíření 
Červené karkulky s vlkem,“ řekl Kubricht. 

Sochařského ztvárnění bodu smíření se ujal Jan Slovenčik. Na dvou betonových blocícíh jsou otisknuty šlápoty a 
mezi nimi jen bod, okolí tvoří nápis smíření. 

Umělecké dílo odhalí organizátoři v sobotu na slavnosti, kde se představí vedle různých kapel třeba projekt 
Moře klidu, návštěvníci budou moci zhlédnout dokument Zapomenutí hrdinové nebo snímek Zpátky ke 
kořenům. Připravena jsou divadelní vystoupení a karneval smíření. 

Zdroj: časopis Týden, červen 2016 

V Mnichově začala stavba Sudetoněmeckého muzea 

Položením základního kamene začala v Mnichově stavba Sudetoněmeckého muzea. Budova v centru bavorské 
metropole za 30 milionů eur se má po dokončení v roce 2018 stát kulturně-historickým centrem českých Němců, 
informovat o dějinách a kultuře Němců z českých zemí i o osudu, který je postihl po druhé světové válce. 
Z Československa bylo tehdy vyhnáno kolem tří milionů Němců. 

Zdroj: Hospodářské noviny, pondělí, 19. září 2016 
Kulturní tipy 
 

Výstava  

Okamžik prosím! Nebo dva? 

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice pořádá výstavu fotografií, jejichž hlavním motivem 
je překonávání hranic a vznik nového sousedství plného důvěry. Portréty autorů Herberta Pöhnla a Johannese 
M. Haslingera zobrazují setkání mezi lidmi z Bavorska a Čech. Vernisáž, která proběhne ve čtvrtek 15. září 2016 
v 19:00 hodin, doprovodí čtení německého autora Bernharda Setzweina  ze stejnojmenné knihy. Hudební 
doprovod zajistí kapela Mäkkelä v bavorsko-českém obsazení. 

Výstava bude veřejnosti přístupná na Bavorském zastoupení v Praze od 19. září do 13. října 2016 (vyjma 28. září 
a 3. a 5. října 2016) od pondělí do pátku mezi 9:00 a 12:00 a mezi 13:00 a 16:00. 

Vstup zdarma. Adresa: Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, Michalská 12, 110 00 Praha 1. 
Bližší informace k Bavorskému zastoupení naleznete na www.bavorsko.bayern.de. 

Literatura 
Novéna s Engelmarem Unzeitigem, „andělem z Dachau“ 
Wolfgang Zürrlein (ed.) 
Karmelitánské nakladatelství, 40 stran, 49 Kč 

http://www.bavorsko.bayern.de/


 

 

 

Film 
Das Filmfest – Festival německy mluvených filmů se letos uskuteční už po jedenácté, a to ve dnech 19.–23.10. 
2016 v Praze a ve dnech 21.10.–3.11. 2016 v Brně. Aktuální informace včetně programu naleznete na webových 
stránkách www.dasfilmfest.cz a na facebookovém profilu facebook.com/dasfilmfest.  

 
Divadlo 
Festival divadla německého jazyka 
Letošní, už 21. ročník festivalu se bude konat od 19. listopadu do 5. prosince 2016. Pro diváky jsou připraveny 
zajímavé produkce špičkových divadelních souborů z německojazyčné oblasti, výstava fotografií na piazzetě 
Národního divadla a řada doprovodných akcí. Všechna představení jsou tlumočena, předprodej vstupenek v síti 
TICKETPRO bude zahájen 1. listopadu. 
Podrobnější informace včetně programu naleznete na www.theater.cz.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech 
z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů či reakce na aktuální dění. 
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 3/2016 vychází v říjnu 2016. 
Uzávěrka příštího čísla 4/2016 je 12. prosince 2016. 
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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. 

http://www.dasfilmfest.cz/
https://www.facebook.com/dasfilmfest
http://www.theater.cz/
mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
http://www.ackermann-gemeinde.cz/

