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Vzpomínka na Den vítězství  

Dne 8. května jsme si připomněli Den 

vítězství. V dobách komunistického režimu 

jsme celé roky jako konec Druhé světové 

války      slavili 9. května. Bylo to kvůli tomu, že 

tak to bylo zvykem v bývalém Sovětském 

svazu a tento den jsme byli nuceni převzít do 

kalendáře podle jeho vzoru. Proč dnes 

slavíme už o den dříve?  

Datum 8. května nás spojuje s těmi zeměmi 

světa, které za okamžik vítězství v Evropě              

považují 8. května 1945, kdy admirál Doenitz v 

rozhlasovém projevu vyzval ke kapitulaci však 

německých jednotek. To je považováno za 

rozhodný okamžik porážky hitlerovského              

Německa, ačkoliv k osvobození různých míst 

došlo v některých případech později a válka v 

Pacifiku trvala až do japonské kapitulace               

2. září 1945. Porážka nacistického režimu               

znamenala konec jedné kruté totality a konec 

zatím nejhorší globální války v dějinách.  

Je nesporné, že vítězství bylo dílem všech  

spojenců na Západě i na Východě. Jako  

symbolické můžeme vidět, že území dnešní 

České republiky bylo osvobozeno na západě 

americkou armádou a ostatní části sovětskou 

armádou. Pravděpodobné je, že do Prahy 

mohli vstoupit američtí vojáci dříve než                  

sovětské síly, kdyby se Američané nezastavili 

na předem dohodnuté demarkační linii. Jestli 

by to něco změnilo na dalším směřování naší 

země nevíme. Můžeme jen litovat, že jsme sice 

byli osvobození od nacismu, ale neznamenalo 

to pro nás úplnou svobodu.  

Po skončení války nastalo období necelých tří 

let, kdy byla demokracie omezena, politické 

strany byly seskupeny v Národní frontě a                 

zesílil vliv komunistů, kteří se pokoušeli stále            

více ovládat stát. To všechno nakonec vedlo 

ke komunistickému převratu v roce 1948. Vůči 

spoluobčanům německého jazyka se začal   

uplatňovat princip tzv. kolektivní viny na                       

základě etnického  původu, bez ohledu na 

jejich postoje během války. Jejich násilné            

vyhánění z domovů nabralo mnohdy podobu 

hrůzné msty za zločiny německých 

nacistů. Nebyl ani žádný racionální důvod, 

proč např. uvěznit protektorátního prezidenta 

Emila Háchu, který už byl vážně nemocný a 

nejspíš  

ani příliš nevnímal, co se kolem něho děje.             

Zatčen a odsouzen byl i prvorepublikový politik 

Rudo l f  Be ran,  pos lední  p ředseda 

č e s k o s l o v e n s k é 

v l á d y  p ř e d 

okupací a několik 

týdnů premiér 

protektorátní vlády. 

P o p r v é  h o 

o d s o u d i l i  u ž            

nacisté a  podruhé 

pak Národní soud, 

který mu udělil trest 

dvaceti let žaláře. Věznění nacisty a 

kontakty s odbojem nebyly nic platné, protože 

nastala doba hledání obětních beránků. 

Smutným momentem také je, že po únoru 1948 

došlo k perzekuci příslušníků zahraničního 

odboje, například pilotů z Anglie, ale dokonce i 

tě c h ,  c o  b o j o v a l i  n a  v ýc h od n í             

frontě. Milada Horáková byla nacisty vězněna 

na Pankráci, v Terezíně a v Německu.  

Komunisté ji popravili. Arcibiskup Josef Beran byl 

v koncentračním táboře v Dachau a 

poúnorový režim ho na celé roky internoval a 

vystavil naprosté izolaci a nakonec donutil 

odejít do exilu. Litoměřický biskup Štěpán 

Trochta byl také v Dachau a komunistický režim 

ho odsoudil na pětadvacet let tvrdého žaláře, z 

kterých si              odseděl sedm. Generál 

Heliodor Píka, který s Ludvíkem Svobodou 

vytvořil čs. vojenskou             jednotku v 

Buzuluku, byl popraven 21. června 1949.  

To je jen několik známých případů, ale je celá 

řada neznámých obětí. Něco takového se          

nedá vysvětlit jen nějakým „duchem studené 

války“, ale cílenou likvidací kohokoli, kdo by     

totalitě mohl klást odpor. To všechno nám             

připomíná, že žádné vítězství není dokonalé,                           

samozřejmé a trvalé. A abychom dostáli 

odkazu těch, co bojovali a také těch co padli 

za naši svobodu, musíme si to stále připomínat a               

svobodu si nenechat nikým vzít.  

Daniel Herman 

předseda spolku 

zdroj: SAG 
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Není úplně snadné najít v podmínkách proměny dnešního světa sílu formulovat základní 

dlouhodobé cíle. Mohlo by se zdát, že největší obtíží je překotná forma komunikace 

prostřednictvím sítí, které dialog přetvářejí na zauzlení nejrůznějších vláken, později označené za 

bublinu. Cena za digitalizaci a užívání kybernetiky. Souhlasím, takovýto suchý analytický text 

nemá nic společného s duchovním slovem. Duch, čirý a neuchopitelný, jako bystřina plná 

životodárné vody.             Řeka přinášející závlahu a odívající to, co je vyschlé a odumřelé, zelení. 

Je také ohněm, hřejivým, zářivým a jasným, tavícím a prolamujícím všechno mrazivé a ledové. 

Je silou uvádějící do pohybu, napínající plachty a roztáčející lopatky čerpadel. Je uzdravujícím 

olejem, hojícím palčivé       bolesti a zahlazujícím letité jizvy. Jeho přispěním a s jeho pomocí 

neztrácíme ze zřetele, kam vlastně jako lidé směřujeme.  

 

Myslím, že s ohledem na takovouto nadčasovou rovinu se před mnoha desítkami let zrodil i              

název Ackermann-Gemeinde. Ostatně slovo “pole" má ve svém biblickém kontextu také                    

výrazný náboženský obsah. Pluh se svou radlicí připomíná zemitost, odkazuje na prach země, ze 

které jsme všichni vzati, současně ale dává podobu lidskému úsilí, zemi připravit, aby byla                 

zúrodněná, zavlažená a osetá. 

Mons. Adolf Pintíř 

duchovní rádce 

Slovo duchovního rádce  

Mons. Adolfa Pintíře  

Nové logo 

SAG 

To, o čem se v Ackermann-

G e m e i n d e  a  S d r u ž e n í 

A c k e r m a n n - G e m e i n d e 

diskutovalo už dlouho, se stává skutečností! Spolek se od nynějška bude prezentovat novým 

logem!   

Z důvodu nevyhovujícím požadavkům dnešní doby se spolkové předsednictvo Ackermann-

Gemeinde (AG) společně s předsednictvem Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) rozhodly 

společně vyvinout nové logo, které rovněž zohledňuje předchozí prvky.  Nové logo je nyní                

realitou. Vyvinul jej grafický designér Peter Esser společně se zástupci členů představenstva.                

Známý kruhový tvar, tedy symbol spolku, zůstal zachován, nicméně byl také rozlomen na                    

znamení otevřenosti a uvítacího gesta, které chceme udělat. Tvar „G“, založený na jménu naší 

komunity, také naznačuje pluh. Dva pruhy na pravé straně zajišťují stabilitu loga, což také             

umožňuje jeho použití bez přidání názvu. Prosvítající výklenky mezi oběma pruhy a písmeny „A“  

a „G“ pak vyobrazují křížek jako symbol naší křesťanské víry. SAG i AG navazuje na již tradiční         

fialovou a oranžovou barvu spolků.  

Doufáme, že se Vám nové logo líbí, a máte z něho radost tak jako my!  
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Rozdělená společnost - rozdělená Evropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem ke koronavirové pandemii se                    

sympozium nemohlo v roce 2020 v Brně                             

uskutečnit. Jeho téma, tedy rozdílná 

očekávání od národních států i               

společných evropských 

struktur, se ale podařilo 

zachovat i pro rok 2021 a 

t a k é  o  m n o h é          

doplnit. Program letošního 

sympozia byl i přes online 

f o r m u  r o z m a n i t ý  a  v               

simultánně překládán do českého a 

německého jazyka.  

Referenti a referentky se zabývali                             

aktuální koronavirovou situací, migrační                

krizí, klimatickou změnou a také tím, proč se v 

těchto důležitých otázkách jeví Evropa jako 

rozdělený kontinent se zásadními rozdíly                            

mezi východní a západní Evropou. Moderace 

se ujal spolkový předseda Ackermann-

Gemeinde Martin Kastler a předseda 

Společnosti Bernarda Bolzana Matěj Spurný.  

Sympozium započalo po úvodním slově obou 

moderátorů  p oz drav em he j tmana 

Jihomoravského kraje Jana Grolicha, bývalého 

m i n i s t r a  

zahran ič í 

T o m á š e 

P e t ř í č k a , 

německého              

 

 

 

 

 

 

 

 

velvyslance v Praze Christopha Isranga a             

zástupce velvyslance Rakouska v České               

republice George Zehetnera. Poté následovala             

ú v o d n í  p ř e d n á š k a  b ý v a l é h o 

e u r o k o m i s a ř e  J á n a  F i g e l ’ a  n a                      

téma „Co spojuje  Evropu a co ji rozděluje? 

Jak obnovit  jednotu Evropy?“ Ján Figel’ zmínil 

minulé                 evropské krize a 

konflikty jako například světové války, 

migrační krizi, dluhovou krizi v eurozóně a jak 

takto těžké časy pomohly Evropě postavit se 

opět na nohy.  

Neopomněl zmínit ani důsledky těchto konfliktů, 

tedy zavedení sociálně trží ekonomiky,                      

„Mírumilovná Evropa je 

sjednocená Evropa.“ 

Ján Figel´ 

Tradiční Brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“ pořádané naší  sesterskou              

organizací Ackermann-Gemeinde, Společností Bernarda Bolzana a Magistrátem města 

Brna se konalo 26. – 27. března 2021 pomocí platformy Zoom.  

Téma letošního sympozia znělo následovně: „Rozdělená společnost – rozdělená Evropa, 

v čem a proč se nedaří nalézt společnou řeč.“ 
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vypracování Lisabonské smlouvy či odkaz 

Konrada Adenauera a Kurta Schumachera v 

evropské politice.  

Ve svém projevu zdůraznil také význam               

solidarity mezi členskými státy EU a  prohlásil 

mimo jiné: „Mírumilovná Evropa je sjednocená 

Evropa.“ Jako důvod  rozchodu mezi členskými 

státu uvedl globalizaci a populismus.              

Zdůraznil  taktéž, že se  státy EU navzájem            

potřebují.  

                                                                                                        

Figel‘ zmínil také hodnoty, na kterých je                        

Evropská unie postavena, jako jsou lidská práva, 

společenství,  důstojnost a tolerance 

jednotlivce. Proklamoval, že totiž v lidstvu spočívá           

globální rodina. Diváci měli také možnost           

pokládat řečníkům otázky prostřednictvím              

Zoomu, YouTube a Facebooku. Nakonec byly 

také představeny vítězné příspěvky v 10. 

Evropské esejistické soutěži.  Nepřišli jsme ani o 

kulturní zážitek v podání Filharmonie Brno, kterým 

byl           první den sympozia zakončen. Druhý 

den brněnského sympozia začal dvěma 

přednáškami. 

Nejprve jsme přivítali bývalého velvyslance a                  

vedoucího Zastoupení Evropské komise ve                         

Varšavě Marka Prawdu, který hovořil 

o náladě visegradských zemích a jejich                       

postojích. Poté vystoupil člen Spolkového                

sněmu a bývalý primátor Frankfurtu nad                   

Odrou Martin Patzelt, který naopak hovořil o           

východním Německu. Oba dva se ve svých           

příspěvcích odkazovali na minulost. 

Prawda připomněl rok 1989 a smysl pro 

společenství, který se rozšířil mezi lidmi během 

pádu                režimu. Patzelt poté zmínil rozdíly 

mezi východním a západním Německem, které 

vznikly při                      rozdělení Německa.  

V následující diskuzi s ředitelem Katolické                  

akademie v Drážďanech Thomasem Arnoldem,              

Martinem Patzeltem, historičkou Ústavu pro             

soudobé dějiny AV ČR Veronikou Pehe a                 

Martinem Prawdou se hovořilo o hledání                   

alternativ v liberální demokracii a o společenské 

situaci ve střední Evropě. V diskuzi se řečníci             

zaměřili hlavně na to, jak současný přístup                 

jednotlivých států k pandemii ovlivňuje 

náladu ve společnosti.  

Tématem následující a poslední diskuze byly              

národní státy a Evropská unie v současné 

krizi. Přivítali taktéž německého politika 

Thomas Erndla, českou političku a 

p o s l a n k y n i  E v r o p s k é h o                   

parlamentu Markétu Gregorovou , 

m a ď a r s k é h o  p o l i t i k a  a 

diplomata Gergelyho Pröhleho a             

polského historika a ředitele nadace Krzyżowa/

Kreisau Roberta Żureka. 

Opět se diskutovalo o Evropě během              

pandemie a o otázce, do jaké míry je            

uzavření hranic rizikovým faktorem pro           

spolupráci a solidaritu mezi zeměmi EU.  

Na otázku o tématu sympozia „Rozdělená 

společnost – rozdělená Evropa – co a proč 

V pátek 28. května 2021 se po celé České 

republice konala unikátní Noc kostelů. V 

Praze a okolí otevřely kostely své brány 

návštěvníkům při příležitosti konání 

nejrůznějších bohoslužeb. Zapojilo se 

celkem přes 1000 kostelů a k vidění bylo 

více než 4600 programů. Po dlouhé době 

bez bohoslužeb nebo jiných akcí přilákala 

Noc kostelů mnoho lidí. Praha byla plná 

varhanní hudby a modliteb.  Německy 

mluvící katolická farnost zahájila program v 

18:00. Za jasného slunečního svitu se 

návštěvníci mohli procházet po zahradě a 

poslouchat zvuky houslí v kostele. Hudební 

program se doplnil četbami. Večer v 

Kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce 

měl velmi pestrou a kouzelnou atmosféru. 

Jsme rádi, že jsme pomohli s 

implementací.  

Noc kostelů 2021 



 6 

  

Proč jste se rozhodla napsat knihu o tomto           

období?  

Když jsem hledala vhodné téma pro moji 

diplomovou práci, chtěla jsem se zaměřit na                  

německou literaturu a současně na území 

Čech ve smyslu slova Böhmen.  

Díky této kombinaci jsem se dostala k tématu 

německé literatury z českých zemí.  Začala 

jsem zkoumat dílo Otfrieda Preußlera, který se 

stal nejen v Německu velice populárním               

autorem dětské literatury. Například známý 

český večerníček „Malá čarodejnice“ je na 

motivy příběhu od Otfrieda Preußlera. Divila 

jsem se, že jde o Němce, ale zároveň jsem v 

jeho dílech cítila českou mentalitu.  

Vycítila jsem nejen jeho příslušnost k jazyku, 

ale také k regionu, kde je doma. Mnoho z 

nás si neuvědomuje, že tito autoři německé 

literatury byli Češi, i když mluvili německy.  

Díky tomuto uvědomění jsem začala stále 

více a více pronikat do příběhů českých 

Němců, kteří tvořili více než třetinu obyvatel 

Čech, Moravy a Slezska. Jak je možné, že 

jsme se o nich neučili ve škole, když tvořili 

podstatnou část obyvatelstva? To byl zřejmě 

spouštěč mé motivace k napsání této knihy.  

V mé knize ale nejde o vyčítání vin, jde o             

uvědomění si, co se stalo, a následné 

upřímné ponaučení. Tyto lidské příběhy 

vezmou                    čtenáře za srdce, ale dá 

se na ně dívat i                 neutrálně. Já sama 

jsem se snažila soustředit na to, co máme s 

Němci společné.  

 

Co pro vysídlence znamená, když se řekne 

„doma“? Kde teď vidí svůj domov? 

Starý a nový domov (alte und neue Heimat) 

- říkají sudetští Němci. Myslím, že záleží na                  

generaci. Pro starší generaci znamenal           

odsun hluboké trauma. Rozhovor jsem dělala 

s lidmi, kterým bylo v roce 1945 mezi 5 až 14 

lety. Tato generace má ke staré vlasti už jiný 

vztah. Nezažívali tak silné trauma, jako jejich 

rodiče. Člověk je ale silně determinován  

prostředím, ve kterém se narodí, to jsem si při 

rozhovorech uvědomila. 

Málokdo z nás si dokáže představit, co to 

skutečně znamená ztratit domov. Víme, jak 

dnes vypadají Sudety. Nalezneme tam           

malebnou krajinu, ale panuje tam i určitá  

neutěšenost. Někteří vysídlenci se do té          

takzvané „alte Heimat“ už nikdy nevrátili, 

aby netrpěli.  

 

V knize zachycujete příběh dvaceti 

pamětníků, kteří tuto dobu zažili jako malé 

Kateřina Kovačková 

Květen 1945 v Československu 

Kateřina Kovačková, narozena 1981 v Plzni,            

autorka, germanistka, prostřednice mezi českým 

a německým kulturním prostředím. 2019 cena 

Stavitel mostů (Brückenbauer-Preis) za její přínos 

v této oblasti a za knihu „Böhmisches. Allzu 

Böhmisches?“ („České. Až příliš české?“) z r. 2017 

(česká verze knihy se dokončuje). Studium             

německého jazyka a výtvarné výchovy v Plzni,         

Regensburku, Mnichově, Berlíně. Doktorát na 

Univerzitě v Mnichově (LMU) v oboru Novější          

německá literatura. 

Pohybuje se mezi Čechami a 

jižní částí Německa, čerpá 

svou inspiraci z německého 

jazyka, z ducha českých zemí 

doby c.k. mocnářství i               

pozdější a společné česko-

německé historie a kultury. 

Coby německy píšící Češka 

se zabývá souvislostí mezi 

j a z y k e m ,  f o r m o u , 

myšlenkovým světem a 

tvorbou identity. 

Po šest let vede rozhovory s 

německými i českými pamětníky 40. let minulého 

století v bývalém Československu a zpracovává 

z nich příběhy, které             vypráví osobní lidské 

osudy na pozadí reálných historických událostí. 

Vychází z přesvědčení, že pouze ten, kdo má 

jisté povědomí o dějinách a jejich souvislostech, 

se může poučit z chyb minulosti a vyvarovat se 

jejich opakování v současnosti. 



 7 

  

děti. Jak jste pamětníky našla?  

Byla jsem Ackermann-Gemeinde pozvaná na 

přednášku o Otriedu Preußlerovi. Jelikož 

většina členů Ackermann-Gemeinde má  

kořeny v Čechách, na Moravě nebo ve  

Slezsku,              poznala jsem tam lidi, kteří 

tuhle dobu zažili. Ackermann-Gemeinde 

představovala po  druhé světové válce 

přístav pro odsunuté Němce, dala jim zas 

kousek domova.  

Byla jsem tam obklopena lidmi,  kteří rozuměli          

českému humoru, české kuchyni a kultuře a 

díky tomu jsem poznala, že to jsou naši 

krajané. Neviděla jsem žádné signifikantní 

rozdíly mezi námi – česky a německy mluvícími          

Čechy. Před knihou „Květen 1945 

v Československu“ jsem napsala knihu 

„Böhmisches. Allzu Böhmisches?“ (zatím jen 

v němčině, překlad do češtiny se chystá), kde 

j s e m  z p r a c o v a l a 

pamětnické příběhy 

právě některých členů z 

ř a d  A c k e r m a n n -

Gemeinde.  

U mé druhé knihy jsem 

se zaměřila na lidi            

mimo Ackermann-

Gemeinde.  

Našly jsme je společně s 

tehdejší dobrovolnicí u                      

Ackermann-Gemeinde 

ve Stuttgartu, Janou  

Netušilovou, která            kontaktovala 

německé spolky v České republice. Snažila 

jsem se              zachytit příběhy             

prostých lidí, kteří například ani nemohli na 

střední školu.  

 

Jak pamětníci na své dětství vzpomínají?           

Najdou se ve vyprávění vzpomínky, které          

pamětníky spojují?  

Na dětství vzpomínají, řekla bych, až 

pohádkově. Pamatovali si na to, jak si hráli s 

českými            dětmi, jak mluvili napůl česky a 

napůl                   německy, a nikdo jim v tom 

stýkání nebránil. Rodiče se jim snažili zachovat 

tenhle pohádkový svět co nejdéle, i když byla 

válka.  

Například i období první republiky jimi bylo  

vnímáno jako velmi harmonické. Rodiče 

usilovali o to, aby jejich nevinný dětský svět 

udrželi co nejdéle. Nutno ale podotknout, že 

pamětníci pocházeli z oblastí, které nebyly tolik 

zasaženy válkou. Jedna pamětnice ze Šumavy 

vzpomíná, že vůbec nevěděla, že nějaká          

válka je. Proto pro ně byl odsun tak 

překvapivý.  

Po květnu 1945 byli najednou  konfrontováni s 

krutou realitou. Z psychologie víme, že se       

vzpomínky v průběhu života mění, nejsou            

konstantní. Lidé mají tendenci vytěsňovat to 

zlé a upínají se na to krásné. V případě těchto             

pamětníků to opravdu bylo krásné a 

harmonické dětství.  

 

Jaké byly nejčastější důvody, díky nimž mohli 

čeští Němci v Československu zůstat?  

Někteří byli takzvaně nepostradatelní. Jejich 

otcové pracovali například v důležitém                 

odvětví jako byl v pohraničí textilní průmysl  

nebo výroba porcelánu. Museli zůstat do té            

doby, než se vyškolil český odborný personál. 

Po válce probíhala masivní „čechizace“ a 

Němci byli bráni jako občani druhé kategorie. 

Museli například odvádět 20 % ze svého platu 

státu nebo nemohli jít studovat jen kvůli tomu, 

že jsou Němci. Ti, kteří zůstali, to rozhodně            

neměli lehké. Mohly tady zůstat například 

Němky, které měly za muže Čecha. Nevím o 

tom, jestli to platilo i obráceně, ale 

každopádně žena tehdy měla následovat 

muže.                  Fascinující je to, že Němci, kteří 

mohli zůstat, na tuto dobu přesto nevzpomínají 

ve zlém.  

Po válce mohli za určitých podmínek odejít do 

Německa, ale odchod z Československa po 

válce nebyl vůbec jednoduchý. Museli se           

takzvaně vykoupit, aby mohli Československo  

vůbec opustit.  

 

Co jste si během jejich výpovědí uvědomila? 

Co Vás z příběhů zasáhlo nejvíce? 
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Daniel Herman byl jmenován              

honorálním konzulem  

Ti, kteří mají za sebou opravdu hrůznou část 

života, byli těmi nejvlídnějšími. Usmívali se,             

nesváděli na nikoho vinu a nehráli si na oběti. 

Fascinovala mě jejich osobnost a morální             

rozměr. Musela jsem se sama sebe ptát, jak 

bych reagovala já a jestli bych si dokázala 

uchovat takovou velkorysost? Představte si, 

co by se asi stalo s Vaším životem po 

takovém             zážitku. Chtěla bych na 

všechny apelovat, aby se svých prarodičů 

nebo rodičů vyptávali. Dozvíte se tolik 

zajímavých věcí, které se nikde nedočtete. 

Na základě těch autentických příběhů jste 

konfrontováni i sami se            sebou, jelikož 

nic není tak jednoznačné, jak se nám dnes 

zdá, a musíte se chtě nechtě ptát, jak byste 

reagovali vy.  

 

Myslíte si, že Češi již 

přijali tuto část 

historie? 

Vyhnání Němců je 

n a š í m n á r od n í m                          

traumatem, které 

nechce být ještě tak 

ú p l n ě  v i d ě n o . 

N a p ř í k l a d  v 

p r e z i d e n t s k ý c h 

volbách v roce 2013 

jsme mohli názorně 

vidět, jaké silné 

emoce odsun Němců 

ještě dokázal vyvolat. 

Udělali jsme ale 

obrovský pokrok.  

Téma odsunu už není tabu, společnost se           

Lichtenštejnsko zřídilo v České republice v Brně poprvé v historii honorární konzulát, který 

povede náš předseda Daniel Herman. „Jsem velmi ráda, že se nám pro tuto důležitou roli 

podařilo najít tak kvalifikovanou a uznávanou osobnost,“ dodává lichtenštejnská ministryně 

zahraničí Dominique Haslerová. Pro obě země to znamená posílení vzájemných 

diplomatických, kulturních a hospodářských vztahů, zejména na Jižní Moravě.  

Danielovi Hermanovi přejeme v jeho novém působišti co nejvíce úspěchů a velmi nás těší, že se 

dočkáme užší spolupráce právě s Lichtenštejnskem.  

Jaké úkoly Vás čekají  

jako lichtenštejnského  

honorárního konzula?  

 

Jedním z hlavních úkolů 

honorárního konzulátu je 

posílení bohatých vazeb mezi 

oběma našimi zeměmi. Týká 

se to zejména jižní Moravy, 

kam Lichtenštejny pozval již v 

polovině 13. století český král 

Přemysl Otakar II. Brno, coby 

sídlo konzulátu, nebylo tedy 

vybráno náhodně. Zejména 

na Moravě a ve Slezsku jsou 

dodnes viditelné četné stopy 

intenzivního mnohasetletého 

a požehnaného působení 

Lichtenštejnů. Moje působnost 

se ale týká celého území 

České republiky a budu 

jakousi prodlouženou rukou 

l i c h t e n š t e j n s k é h o 

velvyslanectví pro ČR, které 

sídlí ve Vídni. 

  

Jaké cíle nebo přání máte 

pro svou práci a společnou bu

doucnost obou zemí?  

 

Podíváte-li se zpět na mé 

působení v církvi, v politice či 

veřejné správě, vyjde vám, že 

ona cesta k lichtenštejnské 

tématice dává v kontextu 

mých aktivit smysl. Ať už jsem 

se zabýval lidskými právy, 

zločiny nacismu či komunismu, 

usmířením a stavěním mostů 

mezi Čechy a Němci, romskou 

tématikou či vyrovnáváním s 

vlastní minulostí vůbec, vždy 

jsem se snažil o jediné, aby 

nás historické  předsudky              

neodvracely od cest pravdy a 

spravedlnosti a tím pádem i 

úspěšné budoucnosti.  

Česko-lichtenštejnské vztahy    

byly po II. světové válce                 

zatíženy protiprávními akty,  

které odporovaly i tehdy           

platným právním normám.  

To je třeba napravit. Kulturu 

připomínání v kontextu 

celkového kulturního života 

naší  země jsem vždy chápal 

jako jednu z hlavních priorit 

své  činnosti. 
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Co politicky a společensky sp

ojuje Lichtenštejnsko a Česko

u   republiku?  

  

Naše společné vazby mají  

skoro 800 letou historii. Asi            

nejviditelnějším dokladem jsou 

např. oblasti Valtic a Lednice 

na jižní Moravě, které jsou  

součás t í  sv ětového a                

přírodního dědictví lidstva,  

z a p s a n é  n a  s e z n a m 

UNESCO.  Nespojuje nás ale 

jen společné historické kulturní  

dědictví. Lichtenštejnské             

knížectví je moderní, vysoce 

rozvinutou zemí, která má  

Č e s k é  r e p u b l i c e  c o 

nabídnout. A to nejen v 

oblastech kultury, ale i  

hospodářství, vědy,´školství, 

ekonomiky č i  inovací . 

N e p ř e t r ž i t ý ,  t é m ě ř 

s e d m d e s á t i l e t ý  r ů s t 

l i c h t e n š t e j n s k é            

ekonomiky táhnou 

výrobky s vysokou 

přidanou hodnotou.  

 

V ČR působí např. 

firma Hilti, která je 

globálním lídrem v 

u p e v ň o v a c í c h           

technologiích.   

 

Automobilka Škoda 

využívá systémy           

řízení automobilů 

firmy Thyssenkrupp 

Presta. Každé čtvrté 

auto na světě je řízeno touto 

lichtenštejnskou technologií. 

Dalším příkladem může být 

špičkový  vývoj zubních protéz 

firmy Ivoclar Vivadent či 

globální lídr v optice a 

fotonice,  

 

Optics Balzers, nebo firma             

Hoval, která vyvíjí a vyrábí  

moderní ventilační a tepelné  

systémy. 

  

Jak byste chtěl posílit spojení 

mezi oběma zeměmi, např. 

v oblasti kultury, vzdělávání a 

vztahů s veřejností?  

 

  

Obecně mi půjde o to,                  

pomoci vytvářet základy pro 

h l u b š í  s p o l u p r á c i  v 

naznačených  oblastech, 

která by dokázala překonávat 

potíže z minulosti a umožnila 

maximálně využívat možnosti, 

které obě země mají.  

 

Jde právě o to neuzavřít si 

spolupracující a prosperující 

b u d o u c n o s t  k v ů l i 

neznalostem, černobílému  

vidění           světa nebo 

demagogii.  

 

Od roku 2018 působím v rámci 

Č e s k o - l i c h t e n š t e j n s k é 

s p o l e č n o s t i  a  ú z c e 

spolupracuji s agenturou 

Stance Communications, 

která vykonává v          oblasti 

v z t a h ů  s  v e ř e j n o s t í           

výbornou práci. V této 

spolupráci budu samozřejmě               

pokračovat i  nadále.  

 

 

Jaké nové  

změny a zkušenosti  

pro Vás osobně tato pozice     

 znamená?  

 

O t e v ř e n í  k a n c e l á ř e 

honorárního konzulátu v Brně 

pro mne prakticky znamená 

rozš í ření  oblas t i  mého 

působení z Čech na Moravu a 

do Slezska, v           úzké 

spolupráci s velvyslanectvím 

ve Vídni a samozřejmě i v 

p ř í m é m  s t y k u  s 

Lichtenštejnskem, jeho vládou, 

parlamentem a knížecí 

rodinou.  

Bude to klást větší nároky na 

logistiku a plánování mého 

pracovního programu, který 

se doposud odehrával 

především v Praze. Moje 

dosavadní zkušenosti  z 

nejvyšších pater české politiky 

a  b o h a t é                  

společenské kontakty, které se 

během uplynulých let 

navázaly, vytvářejí dobrý 

základ pro budoucí působení 

v této               diplomatické 

roli.  

 

Leccos tedy bude nové, ale v 

zásadě jde o navazování na 

úseky životní cesty, kterou 

mám již za sebou a její 

p ok r a č ov á n í  v e 

službách jednoho z 

n e j v ý z n a m n ě j š í c h 

e v r o p s k ý c h 

aristokratických rodů. 

  

Co je pro Vás největší                        

výzvou?  

 

Život přináší stále nové 

výzvy a faktu, že si 

mne Lichtenštejnové 

našli a    potkali jsme 

se na svých cestách, 

si             nesmírně vážím. Svůj 

život vnímám jako kontinuitu 

služby při hledání pravdy a            

obnovy vlády práva a 

spravedlnosti.  

 

Složité historické peripetie, 

které ve 20.          století 

postihly naši zemi ukázaly, jak 

vysokou přidanou hodnotou je 

kontinuální vývoj bez revolucí, 

válek a násilností. Chtěl bych 

svým působením přispět k           

tomu, aby mezi našimi zeměmi 

byl opět postaven pevný most 

důvěry a přátelství, který               

Foto ilustrační, zdroj AG 
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Česko-německý piknik na Vyšehradě 

Srdečně Vás zveme na Česko-německý piknik na Vyšehradě, který se bude konat při příležitosti 

75. jubilea Ackermann-Gemeinde. Chtěli bychom takto oslavit nejen Ackermann-Gemeinde, 

ale i to, že se společně můžeme po tak dlouhé době konečně setkat.  

Připravili jsme si pro Vás pestrý program, abychom zdůraznili rozmanité česko-německé soužití,            

o které se Ackermann-Gemeinde po desetiletí zasazuje.  

 

Na co se můžete těšit? 

 

 

Přednášky, diskuze, „živá knihovna“, kulturní a duchovní, pestrý program pro děti a mládež,            

prohlídky, nebo i stínové divadlo, česko-německý piknik na Vyšehradě a mnoho dalšího…  

Česko – německé setkání zakončíme v neděli, 8. 8. 2021 v 11.00 hodin, bohoslužbou v                        

německém jazyce v Kostele svatého Jana Nepomuckého na Skalce. 

 

Postupně budeme odkrývat náš program a organizační informace, proto sledujte náš                        

Facebookový profil SAG a webové stránky www.ackermann-gemeinde.cz.  

 

 

Těšíme se na Vás!  
 

PROGRAM 

 

Pátek, 6. 8. 2021  

14.00 hod tematické prohlídky Prahou  

16.00 hod Happening na Vltavě  

19.46 hod koncert vážné hudby v Bazilice 

sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 

 

Sobota, 7. 8. 2021 

9.30 hod Česko-německá mše svatá  

Bazilika sv. Petra a Pavla  

11.00—19.00 hod celodenní rozmanitý 

program na Vyšehradě  

Máte otázky?  

 

Neváhejte se na nás obrátit také telefonicky na čísle +420 736 553 667 nebo na e-mailu                  
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz 
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Plasto Fantasto 2021 

Staň se s námi hrdinou životního 

prostředí! Společně budeme bránit a 

zachraňovat naši přírodu. Ukážeme 

vám, jak i drobná pomoc může 

zachránit svět kolem nás a jak se 

každý z nás může stát eko-hrdinou.  

Každý může chránit přírodu, vždyť je 

to přeci náš velký kamarád.  

Všichni se pak těšíme na napínavé 

dobrodružství a zajímavé hry na             

téma životní prostředí. Srdečně 

zveme všechny děti mezi 8 a 15 lety.  

Těšíme se na Vás!  

Kontakt: Marie Králová  

kralova@junge-aktion.de 

Kde: Jugendherberge Waldmünchen, 

Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen,                 

Německo   

Kdy: 8. 8. - 15. 8. 2021 

Poplatky: 1.850 Kč / 1.650 Kč (sourozenci)  

 

Česko-německé letní setkání 2021  

Kde: Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, 

Francouzská 585/1, 120 00 Praha 2  

 Kdy: 1. 8 - 8. 8. 2021  

Poplatky: 900 Kč 

Uzávěrka přihlášek: 18. 7. 2021  

Přihlásit se můžete na www.junge-aktion.de 

Letošní letní setkání mládeže se             

uskuteční v Praze. Pod heslem: 

"Udržitelná Evropa" se zde setká 

mládež a mladí dospělí, aby se díky 

n a š e m u  p e s t r é mu  p r o g r a mu 

udržitelností v Evropě zabývali.  

Budeme se bavit o up- a recyklaci, o 

tom, jak být šetrnější k životnímu             

prostředí, k tomu si poslechneme           

názory odborníků a v neposlední řadě 

plánujeme i výlety a exkurze! 

Na závěr akce se samozřejmě                    

připojíme k oslavě 75. výročí                       

Ackermann-Gemeinde, která se    

bude konat na Vyšehradě. 

PS: Akce je mezinárodní, všechno        

bude překládáno! 
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Vítáme novou projektovou koordinátorku mládeže  

Jmenuji se Marie Králová a od června nastupuji jako nová projektová koordinátorka Spirály      

Sdružení Ackermann-Gemeinde. Pocházím z Vysočiny, 

z Pelhřimova. Během studia na tamním gymnáziu jsem strávila rok 

ve švýcarském Luzernu, což velmi ovlivnilo moje další směřování. 

Němčinu jsem si zamilovala a rozhodla se ji i studovat, a to na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity společně s angličtinou 

a češtinou.  

Několik let jsem strávila vyučováním převážně němčiny napříč             

věkovými kategoriemi. Přestože učitelství zcela neopouštím, chtěla 

bych se v současné době dále profesně rozvíjet a získat nové             

zkušenosti i z jiného prostředí. Na Spirále SAG a Junge Aktion se mi 

především líbí, že umožňují a zprostředkovávají mladým lidem                

příležitosti k pochopení a rozvoji česko-německých vztahů.  

Zároveň nenásilným způsobem umožňují i učení se jazyka, což              

vnímám jako nezbytnost v současném globalizovaném světě a             

zároveň jako klíč k opravdovému porozumění cizí kultury.  

Na práci s mládeží se velmi těším a už se nemůžu dočkat, až se osobně setkáme!  

Marie Králová 

Praktikantka Anne Wallusch se loučí s SAG... 

Hallo! 

Jmenuji se Anne Wallusch a studuji eventmanagement. Od září 2020 jsem pracovala jako                 

praktikantka pro Sdružení Ackermann-Gemeinde.  

Čas strávený s SAG byl skvělý. Naučila jsem se mnoho nových 

věcí.  Napsala jsem  komiks „Život svaté Ludmily,“ pomáhala 

jsem s organizací Česko-německé konference a učila jsem 

němčinu studenty ze středních škol. Bylo skvělé propojit víru s 

mou prací. Ale nejen akce byly pro mě přínosné, ale také práce 

s mými kolegy a členy z SAG. Společně jsme vytvořili skvělý tým, 

na který jsem se mohla vždy spolehnout. Každý pracoval na    

něčem, co ho bavilo a v čem vynikal a díky tomu jsme                  

nasbírala mnoho zkušeností. 

Nyní je můj čas v SAG u konce. Od září budu studovat v 

Holandsku. SAG a hlavně moji kolegové mi budou chybět a 

doufám, že budu moci zase brzy přijet do České republiky.  

Doufejme, že už bez respirátoru...           Vaše Anne Wallusch 

Nové koordinátorce Marušce přejeme mnoho úspěchu s letními projekty  

a Anne děkujeme za její nápady, kreativitu a spolupráci!  

Věříme, že zůstaneme i nadále v kontaktu!  
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Staň se dobrovolníkem/dobrovolnicí a 

zažij rok s Junge Aktion v Mnichově!  

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde je 

společenství mladých lidí z Německa ve         

věku od 15  do 26 let, které úzce 

spolupracuje s českými či slovenskými 

partnerskými                   spolky. Svými 

projekty a aktivitami přispívá k „Evropě lidí“. 

Tato organizace vznikla v roce 1950 jako 

s p o l e č e n s t v í  m l a d ý c h  l i d í                 

odsunutých z Čech, Moravy a Slezska.  

Mezi její hlavní cíle patří díky její historii                   

setkávání se středo- a východoevropskými 

sousedy. Podíleli byste se na přípravě a            

organizaci  vzdělávacích projektů, 

připravovali různá setkání mládeže, vymýšleli 

nové kreativní  projekty a akce nebo  

pomáhali s PR.  

V Mnichově Vás čeká nezapomenutelný a 

pestrý rok, ze kterého si odnesete nejen  

skvělé zážitky, ale i zkušenosti z 

mezinárodního prostředí. Kromě měsíčního 

kapesného a stravného, budete mít 

zajištěné ubytování a pojištění. Navíc můžete 

absolvovat kurz                      německého 

jazyka a osvojit si nové            dovednosti. 

Budete se moci také setkávat s ostatními 

dobrovolníky a během                   Vašeho 

pobytu v zahraničí Vás podpoří           

zkušený mezinárodní tým v mnichovské               

centrále Ackermann-Gemeinde.  

Pokud je Vám mezi 17 a 30 lety, máte chuť 

pracovat v mezinárodním týmu od 1. září 

2021 a získat zkušenosti nebo si osvojit nový 

jazyk, neváhejte se přihlásit! Budeme se těšit 

na Vaše přihlášky. Pokud i vy znáte někoho, 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte             

se obrátit na: evs@junge-aktion.de  

 

Těšíme se na Vaše přihlášky!  



 14 

  

Svědkové lidkosti - příběh Pattera Willische  

Z jakého důvodu jste se rozhodl bádat právě o 

Paterovi Willischovi?  

Na první pohled otázka je noduchá, nicméně 

odpověď si dovolím trochu rozepsat. Tím               

prvotním důvodem jsou vzpomínky na jeho 

osobnost, které jsou uloženy někde až 

v dětství. Moji rodiče byli zbožní křesťané,                

takové také chtěli mít i své děti, Pater Willisch, 

dá se říci, byl rodinným přítelem. Oba mí starší 

bratři a také až jsem povyrostl i já jsme byli              

kanovníkovými ministranty. Nebylo to jen o         

povinnostech, ale docela často byla i sranda, 

nejvíce asi s kostelníkem Franzem, který uměl 

špatně česky, což bylo někdy k popukání. Pan 

kanovník nebyl lakomý, pamatoval i na své 

nejmenší služebníky. Dalším důvodem 

k systematičtějšímu bádání byly povětšinou 

radostné reakce pamětníků, které jsem                

postupně sepisoval jen tak, do sešitu. Byli rádi, 

že jsem je oslovil, ale hlavně byli i potěšeni, že 

na kanovníkovo působení ve farnostech není 

a nebude zapomenuto. 

Co považujete za nejzajímavější ze života 

patera Willische?   

Osobně si myslím, že nejzajímavější je jeho             

bylinkářství a léčitelství. Věděl jsem o tom jeho 

„umění“ z vyprávění starších. Někdy loni na 

podzim jsem viděl český film Šarlatán, který  

dokonce získal nominaci na Oscara. Už v kině 

mi přišla na mysl paralela s kanovníkem                

Willischem. V mnoha svých životních etapách 

byly osudy obou velmi podobné, neboť o             

jejich schopnostech se v oněch dobách 

vědělo zajisté široko daleko. A další moje 

vzpomínka coby kluka je ukryta někde 

v podvědomí – nádherná vůně bylinek 

v dřevěném skladišti vedle mošnovské fary, 

které se tam sušily, drtily a balily jednotlivým 

pacientům dle receptů „léčitele“.  

Jak jste skrze příběh patera Willische                   

porozuměl česko-německému sousedství?  

Myslím si, že díky „objevům“ v mnoha porevo-

lučních publikacích a v neposlední řadě             

konkrétně v životě Patera Willische tento           

proces porozumění ve mně stále probíhá.          

Opravdová komunikace, určitá velkorysost, 

dobrá vůle a vzájemný respekt musí být 

přítomny v každém dialogu. Historická pravda 

nemůže být kroucena pro nějaké momentální 

populistické potřeby. Příběh Patera Willische je 

stejně složitý, jako stovky a možná tisíce             

dalších. V jeho případě je tu další dimenze – 

dobro a zlo, které jako křesťan  a také jako  

Němec chápal mnohem hlouběji.  

Nicméně mě napadá širší pojetí vaší otázky - 

rozumíme coby český národ vůbec 

sousedským vztahům? Nemáme i v takto 

významném segmentu našeho každodenního 

žití tendenci nálepkovat? Přál bych si být 

někdy neviditelným žákem v hodinách 

dějepisu, jak se vysvětlují dětem tyto souvislosti 

a jak se „lajnují hřiště“, na kterých budou hrát 

nejen oni, ale i jejich děti a vnoučata. 

Donedávna jsem si pohrával s takovým spíše 

úsměvným „zlepšovákem“. Nebylo by 

prospěšnější, kdyby se výuka dějepisu nebo 

možná i jiných             předmětů nezačínala 

praotcem Čechem, ale raději událostmi 

včerejška, minulého týdne, měsíce, roku?  

Putovní výstava Svědkové lidskosti s                   

podtitulem Odpůrci nacismu z řad 

sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 - 

1945 přibližuje osudy deseti lidí z 

křesťanského prostředí, kteří se postavili 

nacismu.            Jedná se o pět kněží, dvě 

řeholnice a tři          laiky, z nichž se nikdo 

n e d o ž i l  k o n c e  v á l k y .  Z e m ř e l i 

v koncentračních táborech nebo byli                

popraveni. Sdružení Ackermann-Gemeinde 

putuje s touto výstavou od roku 2017.  

Pan Josef Janotka, bývalý starosta města 

Brušperk, vytvořil brožuru, která nahlíží do            

životní pouti českého kanovníka metropolitní 

kapituly u sv. Václava v Olomouci, léčitele a 

bylinkáře Patera Jana Willische (*7. 7.1903 

Drážďany, †31. 10. 1978 Brno), který je               

součástí naší putovní výstavy. 



 15 

  

Žádný zlepšovák však nikdy 

nenahradí rodičovské poslání. 

Z vlastní zkušenosti vím – nic 

jednoduchého, ale výsledek 

se dostaví. I když někdy            

mnohem později, než jsme 

očekávali.   

 

Pokud byste měl možnost se 

s paterem osobně setkat, co 

byste mu chtěl vzkázat/na co 

byste se ho chtěl zeptat?   

Hmmm, asi by toho nebylo 

málo. Chtěl bych mu říci 

opravdu co nejvíce. Chtěl 

bych porozumět co nejvíce 

osudům každého z jeho              

n e j b l i ž š í c h  r o d i n n ý c h 

příslušníků. Chtěl bych vědět, 

zda by řekl, ve které farnosti, 

ve             kterých působil, se 

cítil nejlépe. Určitě bych mu 

řekl o jeho nástupcích, hlavně 

o jednom z nich. Dnešním 

slovníkem           řečeno se 

v jeho případě          jednalo o 

zneužívání dětí. Chtěl bych mu 

říci o tzv. „normalizaci“, o 

skrytém              šikanování 

církve.  

V neposlední řadě bych mu 

sdělil radostnou událost, že už 

31 let žijeme ve svobodném 

světě. Že se snažíme tuto 

svobodu brát zodpovědně. 

Zeptal bych se mimo jiné, co 

sdělili někteří pamětníci, ale mi 

s e  t o  n e p o d a ř i l o             

vypátrat – studoval nebo              

nestudoval medicínu? Pokud 

ne, pak tedy – lze popsat            

vůbec pro laiky sílu Božího       

hlasu, který ho a další mladé 

muže zve k povolání kněze?   

 

 

Co Vás na jeho životě nejvíce 

překvapilo?  

Překvapení je              skutečně               

mnoho. Mezi hlavní řadím            

životní       cesty jak  rodičů          

pana kanovníka, tak jeho         

sourozenců a jejich často           

těžké osudy v důsledku 

válečných hrůz. K tomu zajisté 

lákavá ideologie hitlerovského  

nacismu, která každému     

příslušníku německého národa 

nastavovala osudové zrcadlo 

– půjdeš s námi, nebo proti 

nám? Dalším významným 

otazníkem je a asi zůstane 

jeho síla a víra, že jde 

správným směrem, že jde 

vlastně v protiproudu tehdejší 

ideologie nacismu. Lze to 

vůbec pochopit? Myslím si, že 

lze, ale s vědomím, že byl po 

celý svůj život opravdovým 

křesťanem. Rodiče, ale hlavně 

jeho               maminka (tak 

tomu je povětšinou) mu zajisté 

vložila na              životní cestu 

obrovský odkaz.                 A on 

jej naplnil.  

 

Putovní výstava Svědkové 

lidskosti popisuje 10 osobností 

sudetoněmeckých křesťanů, 

kdo Vás kromě kanovníka 

zaujal a z jakého důvodu?   

Putovní výstavu Svědkové            

l idskos t i  pok ládám za 

ojedinělý projekt. Sdružení 

Ackermann-Gemeinde a její 

podporovatelé nabízí všem, 

kdo přemýšlí a žijí česko-

n ě m e c k é                   

sousedství, jakési zrcadlo.   

Možná, že složitější to může mít 

český návštěvník, který je          

statisticky většinově ateistou, 

nebo má o náboženské víře 

jen malé povědomí. Tato            

výstava plní minimálně dvě 

poslání – divák může být             

Němec nebo Čech, a pokud 

má vůli, může se  zamyslet 

nad posláním křesťanské víry 

coby vzoru statečnosti, síly a 

svědomí každého jednotlivce. 

Mě zaujal také příběh Karla 

Schrammela, mimo jiné proto, 

že byl nadšený hudebník a že 

část života strávil v končinách, 

kde se pohybuju celý život i já,         

tedy na Novojičínsku a                

Frýdecko-Místecku.  

Pochopil jsem, že Svědkové 

lidskosti nám sdělují významné 

poselství. A zde je otazník – 

kdo to je nám? Chce dnešní 

většinová víceméně konzumní 

společnost slyšet vůbec                

taková poselství? Chce dnešní 

mladá generace vědět něco 

z historie žití svých rodičů,          

prarodičů a proč se mají naši 

mladí tak, jak se mají? Možná 

nejsem přílišný optimista, ale 

nelze jinak. Velice osobně 

mladým lidem přeji vše dobré, 

to chtějí zajisté všichni rodiče. 

Ale prosím rovněž ty „nahoře“, 

státníky, média a všechny, 

kdo ovládají veřejné mínění, 

aby přestali experimentovat 

nejzákladnějšími postuláty, 



 16 

  

Konec jedné éry Angely Merkel  

Když se v roce 2000, právě na začátku nového 

m i l é n i a ,  u j a l a  p ř e d s e d n i c t v í 

Křesťanskodemokratické unie (CDU) Angela 

Merkelová, nikdo jí moc zářnou kariéru 

nepředpovídal. Tehdy 55letá fyzička 

z východního Německa působila spíše 

nenápadným a matným dojmem. Mluvilo se o 

ní jako o „Kohlovu děvčátku“, kterému připadl 

nevděčný úkol dát stranu dohromady po 

velkém finančním skandálu. Obecně se 

předpokládalo, že Merkelová odvede černou 

práci a brzy zmizí ze scény. Nestalo se. Po 

letošních spolkových volbách, které 

proběhnou koncem září, se Angela Merkelová 

bude moci ohlížet za dlouhými šestnácti lety 

v čele                německé vlády. Její cesta do 

kancléřského úřadu přitom nebyla jistá ani 

přímočará. Ve svých počátcích čelila 

M e r k e l o v á  c e l é  ř a d ě  m o c n ý c h 

vnitrostranických konkurentů a do voleb v roce 

2002 vyslala její strana ještě raději zástupce 

bavorské CSU Edmunda Stoibera, který 

následně podlehl kandidátovi konkurenční 

sociální demokracie (SPD) Gerhardu 

Schröderovi. Čas Angely Merkelové tak nastal 

až o tři roky později, kdy stanula v čele velké 

koalice CDU/CSU a SPD.   

Počátkem prvního volebního období se            

Angele Merkelové podařilo proplout celkem 

bez obtíží, teprve v jeho druhé polovině se na 

mezinárodní scéně začala stahovat mračna. 

Z USA se do Evropy přelila hluboká 

hospodářská a finanční krize, na níž navázala 

krize          jednotné evropské měny euro. 

Řešení ekonomických obtíží a budoucnosti 

eurozóny, (respektive celé Evropské unie) se 

tak postupně staly hlavními tématy nejen této 

koalice, ale i druhého kabinetu Angely 

Merkelové, složeného ze zástupců CDU/CSU a 

liberální FDP v letech 2009-2013.  

Do období jeho působnosti nicméně také 

spadala další důležitá a pro konzervativní CDU/

CSU dlouho nepředstavitelná rozhodnutí: 

zrušení všeobecné branné povinnosti a 

definitivní odklon Německa od jaderné 

energetiky po    katastrofě v japonské 

Fukušimě.  

 

Rok 2013 byl pro 

Angelu Merkelovou 

jedním z vrcholů 

politické kariéry. 

Německo prošlo na 

rozdíl od mnoha 

jiných zemí pod 

jejím vedením dobře 

h o s p o d á ř s k ý m i 

p r o p a d y  a 

nacházelo se znovu 

n a  v z e s t u p u . 

V  p o d z i m n í c h 

volbách 2013 si 

CDU/CSU výrazně 

polepšila na 41,5 procenta hlasů a přesvědčivě 

obhájila roli   jasného politického lídra. Kvůli 

nedostatku jiných koaličních možností byla 

ovšem nucená navázat opět spolupráci s SPD. 

Mezi největší milníky této vlády pak patřily           

například ruská anexe Krymu a následný 

vojenský konflikt na Ukrajině, takzvaná migrační 

krize z let 2015 a 2016 či zavedení celoplošné 

minimální mzdy v SRN. Z voleb roku 2017 vyšla 

CDU/CSU Angely Merkelové opět jako vítěz, 

ale už méně přesvědčivý. Po krachu jednání o 

tzv. jamajské koalici s FDP a Zelenými musela 

znovu vstoupit do manželství z rozumu s SPD. 

Napravo od CDU/CSU se navíc napevno 

usídlila populistická Alternativa pro Německo 

(AfD). Ani             poslednímu kabinetu 

Merkelové se nevyhnuly potíže – za všechny 

zmiňme alespoň silné             napětí 

PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 

Pracuje jako vedoucí Katedry 

německých a rakouských 

studií na Fakultě    sociálních 

věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Zaměřuje se na německy 

mluvící země a jejich roli v 

mezinárodních vztazích a ta-

ké na bilaterální vztahy s 

Českou republikou. Pracovala   také v doku-

mentační redakci České tiskové kanceláře, 

jako analytička Asociace pro mezinárodní 

otázky a koordinátorka Česko – německého 

programu pro mladé profesionály (CGYPP). 

Spolupracuje také jako nezávislá publicistka s 

českými médii .  

zdroj: www.wiquote.orf 
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v transatlantických vztazích za vlády Donalda Trumpa či 

koronavirovou krizi. 

Po celou dobu svého vládnutí se Angela Merkelová 

projevovala jako klidná síla, politička zakládající si na 

detailních znalostech,                    věcném rozhodování a 

konsenzu. Její úspěch často spočíval spíše na schopnosti 

vytrvat a problémy „vysedět“. Její kritici jí často vyčítali 

pragmatismus a nedostatek vizí. Ve vážných momentech 

nicméně často – ať už to vnímáme pozitivně nebo 

negativně – prokázala i to, že jí nechybí odvaha a 

rozhodnost. Necháme se překvapit, kdo na její jistě 

pozoruhodnou politickou kariéru po podzimních volbách          

naváže.  

Němčina nejenom 

online… s SAG 
V dobách koronavirové pandemie se stalo 

běžnou praxí pracovat z domova či studovat 

dálkově přes internet. Po měsících distanční 

výuky však samozřejmě klesá motivace a 

nadšení sledovat hodiny na monitoru. S cílem 

nabídnout učitelům a studentům změnu a 

přidat trochu pestrosti do každodenních online 

lekcí nabízíme výukové bloky němčiny od 

německého týmu ze spolku SAG. Naším 

posláním je oživit zájem studentů o němčinu a 

přimět je, aby mluvili co 

nejvíce německy.  

Projekt jsme úspěšně 

odstartovali 

na gymnáziu Dobrušce, 

od té doby už jsme 

zvládli uspořádat několik 

hodin němčiny s mnoha 

různými třídami od 

úrovně A1 po B2.  

Za tímto účelem jsme zpracovali řadu 

tematických bloků; učitel se může před 

hodinou rozhodnout, které z témat „Meine 

Welt“, „Für die Welt“, „Weltweit vernetzt“ a 

„Moritz Reise nach Tschechien“ je nejvíce 

vhodné pro jeho                 studenty. Lekce jsou 

koncipovány na 90 minut, jejich délku však lze 

uzpůsobit podle potřeb školy. Prostřednictvím 

interaktivních jazykových her a mnoha 

mluvních cvičení mohou studenti co 

nejintenzivněji procvičovat němčinu a mají 

možnost mluvit přímo s rodilými mluvčími. Žáci si 

například musí vybrat předmět, který 

symbolizuje jejich koníček, a v rámci hry na 

tabu o něm mluvit nebo ho popsat 

spolužákům tak, aby ho mohli uhodnout. 

Témata „Für die Welt“, „Weltweit vernetzt“ a 

„Moritz Reise nach Tschechien“ na druhé 

straně pokrývají otázky ochrany životního 

prostředí a změny klimatu, médií a 

komunikace, jakož i 

cestování v Německu a 

v České republice 

obecně.  

Naše první živá hodina 

němčiny na píseckém 

gymnáziu trvala 90 

minut a byla zaměřena 

na téma ochrany 

životního prostředí. Po 

zábavných hrách, při kterých se     žáci 

navzájem seznámili, s prostřednictvím                

interaktivních cvičení a informačních textů 

dozvěděli více o recyklaci, znečištění a 

životním prostředí. 

Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem                    

podporovat učitele a studenty při výuce 

němčiny. Byli jsme zároveň velmi poctěni, že 

jsme mohli studentům nabídnout trochu 

rozmanitosti prostřednictvím našich lekcí, 

Robin, Amálie a Sára vedli projekt 

„Němčina offline“ na gymnáziu v Písku  

zdroj: Gymnázium Písek 
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XVII. Brněnské politologické sympozium 

pořádané Mezinárodním politologickým 

ústavem MU a Nadací Konrada Adenauera se 

v letošním roce zabývalo tématem 

demokracie ve střední a východní Evropě. 

Letošní sympozium se zaměřilo hlavně na ústup 

demokracie a na to, zda-li liberální 

demokracie pomalu neustupuje jiným formám 

vlády v této části Evropy.  

V první  část programu nazvané 

„Demokratická deviace ve střední  a východní 

Evropě“ referenti z České republiky a zahraničí 

reflektovali samotnou situaci v České republice 

a také konkrétní příklady, ve kterých dochází k 

demokratickému úpadku. Na závěr proběhla 

diskuze o budoucnosti liberální demokracie v 

České republice a střední Evropě. Attila Gyulai 

z Maďarské akademie věd hovořil konkrétně o 

vládách ve střední a východní Evropě na              

příkladu Maďarska. Proklamoval, že některá 

politická označení ohledně situace v tomto 

regionu jsou chybná a že zde „krize 

demokracie“ zdaleka neskončila. Podle Attili 

Gyulai je před námi ještě dlouhý boj s 

autokratickou     tendencí demokracie.   

Prof. Dr. Ireneusz Pavel Karolewskiv hovořil 

naopak o cézarismu, formě vlády, která je 

založena na politické diktatuře a 

demokratickém úpadku v Polsku. Cézarismus 

se opírá o charisma jednotlivce. Je typické, že 

se po volbách provede takzvaná forma 

p a t r o n á t n í 

politiky, to jest 

upřednostňování hlavy státu, čímž se     ostatní 

politické strany            dostávají do pozadí, 

zatímco je tímto posilována vlastní moc. 

Kromě toho se zákony často mění nebo 

rozšiřují.  

 

S těmito změnami se strana snaží  dosáhnout              

systému jedné strany, což by jim zaručilo             

úplnou moc. Posledním aspektem cézarismu je 

vyloučení z takzvaného identitarismu neboli 

identitární politiky.  

Je proti lidem, kteří neodpovídají představám 

režimu. Pavel Karolewskiv dochází k závěru, že 

v Polsku stále existují určité faktory, jako je moc 

katolické církve nebo vnitřní politický konflikt, 

které směřují proti této formě vlády.  

Andres Lawrence Roberts z University of Illinois 

hovořil na téma „Republic of Billionaires?“ Co 

opravdu bohatí požadují? Jaký je jejich vliv? 

Kdy se chtějí podílet na politice?  

Z pohledu ekonomie se snaží být spíše 

konzervativnější, ale mají sklony uvažovat v                        

mezinárodním měřítku. Jejich vliv není tak             

výrazný v důležitých politických otázkách, ale 

přece jen se na určitých nařízení podílejí. I když 

pozorujeme jen málo přímých darů politickým 

stranám, politici vlastní většinu mediálních           

společností. Posledním bodem prvního dne 

byla přednáška docentky Věry Stojarové z       

Masarykovy univerzity. Zaobírala se historickým 

přehledem mnoha zemí západního Balkánu a 

jejich pohledem na liberální demokracii.  

Zajímavé byly úvahy o jejich případném vstupu 

do Evropské unie. Druhý blok programu zahájil 

profesor Seán Hanley, který analyzoval 

demokracii v České republice, jež má sklon k 

politické nestabilitě, z hlediska opětovnému 

sklouznutí ke špatnostem. Aby bylo možné 

tento              proces prozkoumat hlouběji, je 

zapotřebí lepší a přesněji definované opatření. 

Mnoho              aspektů, které se jednoznačně 

pojí k politické nestabilitě, je v České republice 

do jisté míry přítomno, ale nejsou nijak zvlášť 

nápadné. Jan Hruška z Masarykovy univerzity 

Brněnské politologické  

sympozium  
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Česko-německá pěší  pouť po Čechách 

21. 9. - 28.9. 2021  
„Vyvedl mě do dálek, učinil mě volným…“, říká 

žalmista v Žalmu 18,20, a v krajní tísni tak zažívá 

zkušenost pomoci a svobody, kterou daruje Bůh.  

Putování znamená vykročit do neznáma, vydat 

se na cestu, opustit své zvyklosti, být na cestě s 

Bohem a nechat se 

vést. Znamená to také 

vzdát se svého 

komfortu, vyvinout 

námahu, ale také 

odstoupit od starostí 

všedního dne a získat 

nové poznatky a 

zkušenosti. Putování se 

také může stát 

okamžikem setkání s 

Bohem.  

Na pouť se chceme 

vydat pěšky jako           obyčejní poutníci. Cesta 

nás povede přírodou severních a středních Čech, 

lesy a poli, kopci i nížinami, podél Labe, i malými 

vesničkami. Svým putováním se dotkneme 

církevní historie Čech - zastavíme se v                 

Mělníku, kde je uctívána sv. Ludmila, a ve Staré 

Boleslavi, kde je připomínán sv. Václav. Obě tyto 

osobnosti nás budou na naší cestě 

provázet. Srdečně zváni jsou všichni ti, kteří se 

chtějí                vydat na cestu v česko-

německém společenství, kteří chtějí poznat 

českou zemi na vlastní kůži a mají touhu přiblížit se 

opět trochu více Bohu. Předpokladem k 

 pěší pouť Ústí nad Labem – Stará 

Boleslav s průvodcem 

 6 dní pochodu s délkou denní trasy            

16-33 km 

 ubytování s polopenzí, 

po cestě občerstvení (piknik)    

 transport zavazadel  

 duchovní zamyšlení na každý den  

 Česko-německá poutní skupina 

 na závěr účast na poutní mši svaté ve  

Staré Boleslavi na svátek sv. Václava, 

patrona Čech  

Pořadatel  

Dr. theol. Petr Křížek: 

Majitel cestovní kanceláře specializované 

na české poutní cesty do Izraele a cesty 

německojazyčných křesťanských skupin po 

ČR.  

Claudia Kern, M.A.:  

Vedoucí diecézní pobočky Ackermann-

Gemeinde v diecézi Mnichov a Freising,          

zasvěcená sestra komunity Emmanuel. 

Zkušenosti s vedením pěších exercicií v 

Více informací naleznete na 

www.ackermann-gemeinde.cz 

„Rozpady shody, která možná nikdy 

neexistovala“ bylo téma, kterým se zabýval 

ústavní právník Jan Kysela. Důvod, proč se 

dnes lidé méně angažují v politice, vidí v tom, 

že mohou jednoduše vyjádřit svůj názor online. 

„Krize (české) liberální demokracie jako krize 

soucitu“ bylo posledním tématem, kterým se 

zabývala doktorka Lenka Strnadová ze 

Západočeské univerzity v Plzni.  

Je toho názoru, že nestačí jen znalosti k 

motivaci lidí, aby se zapojili do veřejného 

života, ale je zapotřebí i empatie. Sympozium 

bylo zakončeno debatou o budoucnosti 

liberální demokracie v ČR a střední Evropě. 

Moderace se ujal profesor Vít Hloušek a do 

diskuze se zapojili           profesorka Vladimíra 

Dvořáková, novinář Petr Honzejk a poradkyně 

a členka kabinetu                 místopředsedkyně 

Evropské komise pro                hodnoty a 

transparentnost Monika Ladmanová.  

 

Závěrem je nutné podotknout, že letošní                    

Brněnské politologické sympozium bylo opět 

velmi zajímavé a podnětné. Vybrané téma o 

vztahu České republiky a střední Evropy k                

liberální demokracii je nutné akcentovat právě 

v době politické a sociální krize, ve které právě 

žijeme. Online platforma také umožnila účast 

mnoha zajímavých lidí.  

sag 

foto: KAS 
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Staňte se naším členem!  

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 15-26 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 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  

 

Pro více informací nás navštivte: www.ackermann-gemeinde.cz  

Informační list elektronicky? Jde to!  


