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Mosty naděje 

K aždý Advent si kladu stejnou otázku, jak zasy-
pat tolikeré propasti a srovnat mohutné kopce 
a bariéry, které stěžují příchod Vykupitele, jak 

o tom před dvěma tisíci lety kázal Jan Křtitel. V tom 
našem světě, jehož jsme součástí, a který spoluutvá-
říme jakoby stále častěji zaznívá střelba zbraní a ni-
kdo se příliš nemá k tomu, aby překul meče v radlice, 
spíše naopak. Znamená to snad, že ona prastará pro-
roctví zklamala? Že nás pouze uvádějí do nereálné 
atmosféry světa pohádek a bájí, protože jen v něm 
dobro vždy vítězí nad zlem a láska nad nenávistí? 

Slyším takové a podobné otázky často a nelze se 
divit, že mnohým přemýšlivým lidem nedají spát. 
Zpravodajské kanály nás až příliš často zahrnují in-
formacemi o nových a nových teroristických útocích, 
o ozbrojených konfliktech, o umírání nevinných lidí, 
o vojenských operacích, které následují jako odve-
ta či prevence namířená proti záškodnickým akcím 
radikálů v různých oblastech světa. A již druhý rok 
je v celém světě tvrdě zasažen další vlnou covidové 
pandemie, která si vybírá svou krutou daň. Advent 
přináší výzvu, že je třeba se probrat ze spánku. Noc 
pokročila, den se přiblížil. Přes všechno to obrovské 
množství mečů, které ještě stále nebyly překovány 
v radlice, se k nám rok co rok s železnou pravidelností 
vrací ozvěna prorokova volání: „Obraťte se!“ Nikdo 
tuto naléhavou biblickou výzvu neumlčel. Ani krvavá 
pronásledování starověku, ani náboženské války stře-
dověku, ani novodobé nenávistné totalitní ideologie, 
které s pyšnou jistotou hlásaly smrt Boha. 

Je to praktický příklad toho, že je mnohem lepší 
v temnotě rozsvítit třeba jen jedinou svíčku než na-
dávat, že je tma. A, když se od té první zapálené svíč-
ky bude zapalovat druhá, třetí a třeba tisící, světla té 
první neubude. Naopak, světla bude přibývat a tem-
noty ubývat. Není právě toto výzva i pro obnovu naší 
společnosti?  V oblasti budování dobrých česko-ně-
meckých vztahů se přesně to daří. Hluboké příkopy, 
které nacionalismus na obou stranách vykopal, se 
postupně daří přemosťovat. Na počátku to také byla 
ojedinělá světélka naděje, která se postupně stala 
i součástí naší zahraniční politiky. Je to cesta, která 
vede k cíli. AG i SAG patří k jejím stavitelům. A tento 
náš příspěvek může být dobrým příkladem a motivací 

ke stavění mostů všude tam, kde jsou příkopy ne-
porozumění a nepřátelství ještě doširoka rozevřené. 
Jsem přesvědčený, že to je dobré nasměrování i do 
roku nadcházejícího, který jistě nebude na nejrůznější 
výzvy chudý. 

Daniel Herman
předseda
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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 Daniel Herman



SAG – Informační list 12/2021/  3      

Slovo duchovního rádce 

a trvale“. Je jedno, proti čemu, ale 
„z toho neustoupíme a za tyto ba-
riéry nepronikne ani myš“.

Není snadné dotýkat se tako-
výchto míst ve své vlastní mys-
li. I tady jsou hranice, položené 
výchovou, vzděláním, duchovní 
formací, které utvářejí náš cha-
rakter. A podle toho potom může 
být naše srdce vřelé, náš pohled 
vstřícný a naše náruč otevřená.

Ř ada exulantů, když vzpo-
míná na cestu za hranice, 
vypráví o obtížích posled-

ních kroků. Jsou známy případy, 
kdy vyčerpáním usnuli jen desítky 
metrů za hranicemi. Jiným právě 
tyto desítky metrů scházely, aby 
hranici překonali. Hranicí nebyla 
jen správní linie, vytýčená kame-
ny možná před stovkami let, ale 
také něco vnitřního, co souviselo 
s dispozicí vytvořenou celou řadou 
faktorů. Hranice nevytvářejí jen ti, 
kdo rozhodují o hraničních slou-
pech a čarách.

Mnohé hranice spoluvytváříme, 
když třeba nerozvíjíme své schop-
nosti, podléháme pohodlí anebo 
přijímáme laciné argumenty při 

Adolf Pintíř  
duchovní rádce SAG

řešení vážných otázek. Často je 
v pozadí tichý hlas, který našep-
tává: „Vždyť už jsme tam...“ Je ale 
potřeba si uvědomit, že jsme i na 
druhé straně hranice a také na je-
jím vytváření se podílíme.

Ti, kteří přicházejí na naše hra-
nice jako uprchlíci, nenarážejí jen 
na ostnaté dráty a zátarasy, na po-
licejní a vojenské jednotky, ale i na 
hranice vytvořené „společenským 
konsenzem“.

Toto společenské vědomí získá-
vá podobu také tím, když se „ostře 
vymezujeme, vyhraněně zasazu-
jeme, výlučně trváme, kategoricky 
stanovujeme, naprosto vetujeme, 
formulujeme nepřekročitelné li-
mity a ohrazujeme se definitivně 
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Rozhovor Sdružení Ackermann-Gemeinde
V rámci Česko-německého pikniku na Vyšehradě jsme měli možnost se seznámit se 
se stále usměvavým a srdečným panem Pitínem. Jiří Pitín se narodil 23. dubna 1942 
v Kladně, rodina ale žila v Lidicích. V době lidické tragédie mu bylo teprve sedm týdnů. 
Jakožto kojenec, u něhož ještě nebylo možno vyhodnotit rasové předpoklady, byl 

nejdřív spolu s matkou převezen do Malé pevnosti v Terezíně, později ho spolu s dalšími 
šesti nejmenšími lidickými dětmi umístili do kojeneckého ústavu v Praze-Krči.

 Neváhali jsme a pozvali jsme ho na projekt Collegia Bohemicum na debatu,  
která se konala v Ústí nad Labem v říjnu. V rámci jeho vyprávění nezapomněl  

zmiňovat jeho manželku, paní Janu Dubskou, natolik nás to zaujalo,  
že jsme si pro Vás připravili jejich společný rozhovor.

by byla pro mě velkou duševní oporou, kterou čím dál 
tím víc potřebuju, naštěstí mi ji poskytuje moje drahá 
žena. Jsem rád, že jsem se konečně vzali. 

 մ Co Vám pomáhá vyrovnat se s vlastní minulostí  
a osudem Vaší rodiny?

Jiří Pitín: Lidi mě mají rádi, protože je se mnou větši-
nou zábava, já se moc rád směju.

Jinak musím říct, že já nejsem v principu optimi-
sta. Já takhle působím na lidi, ale vevnitř je to horší 
a jak Jana (manželka) je svědkem, tak po nocích volám 
i maminku. Takže to, co hluboce ve mně, tak to není 
žádný „ejchuchu“.

 մ V souvislosti s rokem 1968 jste řekl, že „Jediná jistota 
je, že vše je nejisté.“ Řekl byste to i o dnešní době?

Jiří Pitín: Tuplem. Jak říkal moudrý rabi. Všechno je jinak. 

 մ O co či o koho opíráte svůj život?

Jiří Pitín: No tak z živých je to má drahá choť. A po-
tom mně pomáhají dva kocouři. A v noci mně pomá-
há kromě ostatních zvířátek velký plyšový medvěd. 
A funguje to perfektně, protože jakmile si ho na sebe 
přitisknu, tak hned usnu – …tak to je ten můj srdečný 
smích…

Já jsem vlastně po válce vlastně vyrůstal sám. 
Ujmula se mě moje tetička, sestra mojí maminky. Vý-
znamně mě poznamenala absence rodiny, nejbližších 

 մ Zúčastnil jste se projektu Paměť národa, mluvíte se 
studenty a žáky. Věříte, že sdílení a předávání zkušeností 
s nesvobodou a krutostí je klíč k udržení svobody a míru?

Jiří Pitín: Říká se, že historie začíná tehdy, kdy zemře 
poslední pamětník. Co potom zbyde? Zbydou pouze 
informace. Ale je to úplně něco jiného, když říkám 
třeba já o Lidicích, protože tam chybí ten kontakt, 
chybí tam ta emoce. A jak je známo, nejlépe si pama-
tujeme věci, které jsou uloženy emocí. A děti skuteč-
ně zpozorní (alespoň většina z nich) a navíc já s sebou 
ještě nosím obrazové materiály, nosím s sebou tako-
vý zvoneček, ten měla moje sestra na sáňkách.

Také jsem říkal těm dětem: „Vidíš to, takhle byla 
velká ta moje sestra. Jako vy, té bylo skoro 11 let.“ 
A vždycky jsem zdůraznil: „A děti, co se dělo v těch 
vozech, když je tam odváželi rovnou do těch hromad-
ných hrobů, to nechávám na vaší fantazii.“ A stalo se, 
že tomu děvčátko přede mnou takhle tekly slzy. Bez 
řečí. Tak to mávlo i se mnou. Osobní svědectví – to 
nemůže nahradit žádný jiný informační materiál.

 մ V době vypálení Lidic jste byl několikatýdenní dítě. 
Tížil Vás osud rodného domova a Vaší rodiny celý život?

Jiří Pitín: Ne. Měl jsem to požehnání od svého osudu, 
že jako dítě a v podstatě snad i jako učedník jsem to 
tolik nevnímal, jako to vnímám posledních dvacet let. 
Proto i strašně lituju, že to sestra nepřežila, protože 
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rodinných příslušníků, protože mě v podstatě nikdo 
neuvedl do života a nenaučil, jak to chodí. Tak to mě 
moc chybělo. Děti jako já dostaly víc kopanců od 
života, víc ran a víc je to stálo po všech stránkách. 
A taky to odpovídá, že se u mě pochopitelně nemoh-
ly vyvinou emoční vazby. Počítám, že jsem citově v té 
praktické rovině tak trochu neznalý neumětel. A pro-
to vlastně taky ty plyšové hračky, protože jsem – a to 
je důležité, tahle dvě slova – jsem „nedomazlený“ 
a „nedohraný“. 

Celý život.

Jana Dubská: No jsi stále mladý, stále dítě.

 մ Může ještě člověk s Vašimi zkušenostmi věřit v dobro?

Jiří Pitín: V zásadě ano. Kdyby to zlo převážilo, tak už 
tady nejsem. Nejen, co se týkalo průběhu války, ale 
i průběhu těch dalších let. Protože mi lidi pomáhali. 

 մ Máte naději pro budoucnost – jak České republiky, 
tak celého světa?

Jiří Pitín: Já jsem trochu skeptický. Ale nikomu jeho 
naději neberu. Zvlášť těm mladým. Co je čeká, co ješ-
tě přijde, ještě že o tom nevědí.

 Pan Pitín a paní Dubská si řekli své „ano“ letos na podzim
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 մ Máte podobné životní zkušenosti jako Jiří?  
Jaký je váš vztah?

Jana Dubská: Náš vztah je takový přátelský.

Jiří Pitín: Láskyplný!

Jana Dubská: Láskyplný, přátelský, ale to přátelství si 
myslím, nám můžou závidět všichni lidé. To si myslím, 
že je stěžejní v našem životě, co se se známe – a my 
se známe dlouho. Jsme si asi vzájemnou podporou 
jeden druhému. A co je asi nejdůležitější: vzájemně 
si pomáháme.

Jiří Pitín: Souhlas. A z mé strany můžu konstatovat, 
že kdybych nebyl v ničem jiném šťastný, tak tohle by 
mě obšťastnilo. Děkuji. A zvláště, když to vlastně vy-
plňuje celou mou druhou polovinu života. Skutečně 
to, co člověk v životě skutečně potřebuje, to jsem zís-
kal, když jsem našel Janu. Tak jsem pro změnu svému 
osudu vděčen. 

Jana Dubská: Myslím, že bylo řečeno vše. Samozřej-
mě život je krutý dost, ale je dobro a zlo a je v kaž-
dém z nás. 

Jiří Pitín: Ale má drahá, já ti do toho skočím, víš, že 
v tobě velice těžko nacházím nějaké zlo?

Jana Dubská: Ale určitě je. Snažím se, abych měla lidi 
ráda a aby ten pocit ze mě měli. A někdy je to taky 
těžké. Ale musíme si ten život zpříjemnit.

 մ Jak můžeme pomoci člověku vyrovnat se s vlastní 
minulostí a břímětem osudu rodiny?

Jana Dubská: Stát při něm a podržet ho. Nemusím nic 
dělat, ale jenom být přítomná.

Jiří Pitín: Stačí jít a držet se jako Jeníček s Mařenkou. 
Doporučuji aplikovat.

Je pamětníkům nasloucháno a padá to na úrodnou 
půdu?

Jana Dubská: Určitě.

Jiří Pitín: Byli jsme Muzeu v Ústí nad Labem na vý-
stavě Naši Němci od Collegia Bohemica a tam jsi 
byla svědkem, jak vyprávím. Jsem rád, že tam i byl 
i pan prezident Německa, a že nás taktéž navštívil 
v Lidicích. Jsem rád, že i na této úrovni z Německa 
je zájem. A to je důležité, protože my máme tento 
vztah s různými peripetiemi 1 000 let a ten vztah 
tady bude, ať už se věc vyvine jakkoliv. Náš vztah 

se prohlubuje nejen po stránce ekonomické, to by 
bylo málo, ale právě i po téhle stránce kulturní, infor-
mační a některých mezilidských vztahů a některých 
přátelství… Najít v sobě blízký vztah v současnosti, 
neexistuje jen minulost a jenom špatná minulost. Je 
důležité prohlubovat kontakty mezi lidmi, protože si 
lidi víc uvědomí, že nejsme nepřátelé. A že lepší je 
spolu vycházet v míru. A že válkou se nic nezíská, 
jenom ztratí.

 մ Sdílíte Jiřího tvrzení, že „Jediná jistota je, že vše je 
nejisté“?

Jana Dubská: Určitě. Ale vždyť třeba jenom teď ten 
Covid. Jak se to všechno zamotalo a všechna ta ne-
jistota… Zrovna teď by se dalo říct, že nevíme, jak se 
to zamává a s čím.

 մ O co či koho opíráte svůj život?

Jana Dubská: No člověk se musí v zásadě hlavně opřít 
sám o sebe, protože ať se chce opírat, kde chce, tak 
stejně zjistí, že musí sám. Samozřejmě oporou je mi 
můj manžel. Jsou to taky ti mí kocouři. Ale jsou věci 
kde ti nikdo nepomůže. Nebo když se chceš opřít, tak 
si sice ulehčíš, ale abys to vyřešil, tak musíš být ty ten 
silný, tak musíš být ty ten silný.

 մ Může ještě člověk se zkušenostmi dvacátého století 
věřit v dobro?

Jana Dubská: Bez toho by to nešlo.

Jiří Pitín: Ty jsi ještě mladá, jsi ještě optimistická, má 
drahá.

Jana Dubská: No tak nejsem tolik optimistická, ale 
kdybych na to nevěřila, tak bych to mohla taky 
zabalit.

 մ Máte naději pro budoucnost – jak České republiky, 
tak celého světa?

Jana Dubská: Naděje umírá poslední.

Jiří Pitín: To by byla taková pěkná tečka za tím našim 
vyprávěním.
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např. Andrej Babiš, pak může soudržnost koalice silně 
polevit. Záleží ale i na exogenních, stěží ovlivnitel-
ných mezinárodních faktorech, které mohou „ome-
zené ručení“ této křehké koalice prodloužit. O těch 
domácích ad hoc faktorech (skandály všeho druhu) 
ani nemluvě. 

 մ V předvolební kampani jsme byli svědky boje pomocí 
dezinformací. Není to nový fenomén, ale postupem času 
sílí. Jak se proti němu můžeme bránit? Ovlivnil volby 
výrazně? 

S dezinformačními kampaněmi je nutno i nadále po-
čítat, i když jejich prostor se bude souběžně s přísluš-
nými legislativními omezeními (v domácí i evropské 
legislativě) zřejmě zmenšovat. Postupem doby možná 
dojde i k „odkouzlení“ některých sociálních sítí, aktivi-
ta na nich možná bude obecně klesat. Efekt opotře-
bení zde ovšem bude soutěžit s budoucím technolo-
gickým rozvojem v této oblasti.

 մ Volební účast mladých voličů byla výrazně nadprů-
měrná a sehrála jistě velkou roli. Jste rád, že se mladí lidé 
zajímají o politické dění? Dá se jejich pohled na politiku 
odsuzovat jako naivní? 

Aktivizace mladších voličů je bezpochyby pozitivní 
trend, na základě např. rakouských zkušeností by ji 
mohla umocnit např. i reforma volebního práva (v Ra-
kousku akt. volební právo od 16 let). Tato aktivizace 
může do politiky vnést např. větší zájem o ekologické 
otázky, který je u odcházejících generací nepoměr-
ně menší. Perspektiva mladých voličů rozhodně není 

Ovlivní volby směřování našich států v Evropě? – 
o volbách v České republice a v Německu

Přinášíme Vám rozhovory o parlamentních volbách, které jak v České republice, 
tak ve Spolkové republice Německo proběhly na podzim tohoto roku.  
Výsledky voleb se jistě odrazí i na česko-německých vztazích. Poprosili jsme 
proto pražského sociologa, historika a politologa PhDr. Miroslava Kunštáta, 
Ph.D. a německého politika Tobiase Gottharda MdL, aby nám zodpověděli 
následující otázky. 

1. Odpovídá Miroslav Kunštát

 մ Jaká bude podle Vás největší změna, kterou České 
republice přinese nová vláda? 

Od nové vlády lze očekávat snahu překonat fatální 
rozdělení společnosti věcnějším a rétoricky přiměře-
nějším přístupem k řešeným problémům, větší důraz 
na expertizaci politiky (tj. i větší míra zohlednění do-
poručení Národní rozpočtové rady či obnoveného 
NERVu), bezpochyby i zmírnění dosavadní expanzívní 
rozpočtové politiky v souvislosti s koronavirovou krizí 
(nikoliv ale přechod k úplné restrikci). Zahraničně-po-
liticky lze předpokládat „upozadění“ euroskeptických 
tónů, nikoliv ovšem zásadní reorientaci zahraniční po-
litiky. Vůči Číně či Rusku lze očekávat „zmrazení“ či 
spíše vyčkávací postoj, který může ovšem být překryt 
ad hoc kauzami, neboť zejména s Ruskem je relace 
napjatá. Ve V-4 bude naše prezence spíše pasívní, 
jsme si vědomi „profláknutosti“ této kdysi tradiční 
značky; rozhodně z ní ale nevystoupíme. 

 մ Mluví se o problematice různorodosti těchto pěti 
koaličních stran. Myslíte si, že budou schopné se domlu-
vit a semknout – nejen v ohledu na jejich společného 
nepřítele? 

Konzistence obou koalic je křehká, v počátečním 
období – zejména po dobu končícího mandátu pre-
zidenta Zemana – by mohla vydržet. Pokud zvítězí 
v prezidentských volbách jednoznačně prozápadní 
a proevropský kandidát, resp. nebude-li prezidentem 
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„naivní“: je ovšem pochopitelně více černobílá (s ne-
bezpečím posílení radikálních křídel na levici i pravi-
ci) a „idealistická“. To ovšem není na škodu jako ko-
rektivum starších generací, které se částečně zhlížejí 
ve světě „zlatých devadesátek“ (který je nenávratně 
pryč) či v „jistotách“ minulého režimu (který je také 
nenávratně pryč), pokud ovšem nepropadly úplné 
skepsi vůči politice a veřejnému životu.

 մ Myslíte si, že bude mít výměna vlády zásadní dopad 
na V4? 

Ve V-4 bude naše prezence spíše pasívní, jsme si vě-
domi „profláknutosti“ této kdysi tradiční značky; roz-
hodně z ní ale nevystoupíme a spolu se Slovenskem 
budeme brzdit pokusy Polska a Maďarska legitimizo-
vat prostřednictvím V-4 antievropský a „antiliberální“ 
kurs tamních autoritářských vlád. Osud V-4 hodně 
závisí na vnitropolitickém vývoji v PR a Maďarsku.   

 մ Jakým způsobem se může zvolení Petra Fialy na místo 
Andreje Babiše odrazit na našem postavení v rámci EU? 

Koaliční strany jsou v rámci EP zařazeny do různých, 
názorově heterogenních frakcí. Vláda jako celek bude 
tudíž hledat společného jmenovatele evropské poli-
tiky poměrně obtížně. Evropská politika bude tedy 

bezvýrazná, vyčkávací, s občasnou „antibruselskou“ 
rétorikou – podobně jako u minulé vlády, i když snad 
opticky úspěšnější v tom, že nebude řešit např. po-
dobné věci jako konflikt zájmů končícího premiéra. 
Také blížící se evropské předsednictví ČR posílí v ko-
alici pocit zodpovědnosti za jeho pokud možno bez-
problémový průběh. Po francouzském předsednictví 
bude ovšem působit dosti matně, nemáme toho času 
žádné zásadní, speciálně námi artikulované téma, 
které by mohlo Evropu oslovit (v minulém předsed-
nictví to bylo např. tzv. Východní partnerství). 

2. Odpovídá Tobias Gotthardt 

 մ V Německu je každý pátý volič starší 69 let.  
Co je třeba udělat, aby se i mladí voliči nebo voliči,  
kteří volí poprvé, cítili osloveni?

Existují dva hlavní problémy. Jedním z nich je snížení 
věkové hranice pro účast ve volbách na 16 let, což 
nám nyní federální vláda jasně naznačuje.

Další otázkou je vytvoření kultury účasti – udrži-
telné kultury účasti. To je výzva zejména pro nás po-
litiky. Naším úkolem musí být udržovat stálý dialog 
s mladými lidmi, a ne si vždy myslet, že je musíme 
znovu oslovit krátce před volbami. Pokud chcete mla-
dé lidi skutečně zapojit, musíte to dělat trvale.

Ve své kanceláři jsem zavedl konzultační hodiny 
pro děti a mládež. Všimněte si, že mezi dětmi je vel-
mi výrazná kultura debatování, téměř lepší než mezi 

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. je pražský 
sociolog, historik, politolog a vysokoškol-
ský učitel. Zaměřuje se na církevní a ná-
boženské dějiny 20. století, dějiny vědy 
a akademické vzdělanosti (se zaměřením 
na dějiny teologie a příbuzných oborů), 
česko-německé a česko-rakouské vztahy 
po r. 1945, československou a českou 
zahraniční politiku po r. 1945 resp. 1992 
a aktuální politické a sociální problémy 
německy mluvících zemí.
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dospělými. Jako politik se prostě musíte zapojit, a po-
kud to uděláte, děti se také velmi rychle naučí, že 
se jich někdo ptá. Účast dětí je v podstatě kolébkou 
demokracie.

 մ 47,3 % voličů hlasovalo korespondenčně a značná 
část z nich si vyžádala dokumenty v digitální podobě.  
Podaří se zachovat tradiční cestu k volbám, nebo se pod-
le vás brzy objeví nová norma hlasování? Jaké příležitosti 
a rizika to může přinést?

Jsem přesvědčen, že potřebujeme hlasování 2.0. Kore-
spondenční hlasování, zejména v tak vysokém počtu, 
jaký jsme měli nyní, vnímám poněkud kriticky, protože 
korespondenční hlasování znamená zkrácení volební 
kampaně o několik týdnů. Což je při tak vysokém po-
čtu korespondenčních hlasů opravdu obtížné, protože 
pak se prostě nemůže zohlednit poslední vývoj a vol-
by se zkreslují. O to více a vášnivěji se přimlouvám 
za přemýšlení o digitálních možnostech. Samozřejmě 
musíme zajistit, aby byl bezpečný, ale debatě se nevy-
hneme. Musíme v podstatě přiblížit volební urny lidem 
a myslím si, že jen kvůli pohodlnosti některých lidí při-
cházíme o 10–15 % potenciálních voličů. 

Máme možnost to vyzkoušet a neměli bychom to 
kategoricky vylučovat, právě naopak.

 մ Jak efektivní a schopná vládnout je podle vás „koalice 
semafor“? Jak se podle vás v koaliční smlouvě snoubí roz-
dílné zájmy stran? 

Koalice jsou vždycky náročné a samozřejmě se v nich 
stále objevují trhliny nebo neshody. Je důležité, aby 

spolu vedoucí pracovníci dobře vycházeli, a pokud se 
k sobě budou v kabinetu chovat s respektem, zvlád-
nou to. Koaliční smlouva obsahuje věci, na jejichž 
realizaci jsem zvědavý, protože řada bodů je už nyní 
koncipována tak, že jistě vyvolá vášnivé společenské 
debaty. To samozřejmě vytváří tlak na koalici. 

Domnívám se, že stále platí to, co řekli tři koaliční 
lídři na začátku jednání: napínavá doba.

 մ Co se podle Vás v budoucnu změní v žebříčku hodnot 
republiky? Hraje v tom zásadní roli absence CDU/CSU  
ve vládě?

V koaliční smlouvě je řada přístupů, které jsou zcela 
v rozporu s tím, co bylo dosud pro vládu CDU/CSU 
samozřejmostí, například financování církví. To je roz-
hodně změna. 

Nemyslím si však, že se hodnoty v naší spolkové 
republice tak zásadně mění. Vnímání hodnotového 
žebříčku lze změnit také stanovením jiných priorit.  
Je patrné, že některé aspekty jsou přehodnoceny, 
ale zda celá věc obstojí při reálném vládnutí, je stále 
nejasné.

Žebříček hodnot společnosti je určován přímo 
společností, nikoliv politickým vedením, a teprve se 
ukáže, zda se shoduje.

Tobias Gotthardt MdL je německý politik 
(Freie Wähler), poslanec bavorského zemské-
ho sněmu za volební obvod Horní Falc a člen 

správní rady Bavorského zemského centra pro 
politické vzdělávání Bavorského zemského 
sněmu. Gotthardt je předsedou Výboru pro 
spolkové a evropské záležitosti a regionální 
vztahy. Od dubna 2021 je také místopřed-
sedou výboru pro vzdělávání a kulturní zá-
ležitosti. Je členem spolkového výkonného 

výboru namísto „Freie Wähler“. Od roku 2020 
je členem spolkového výkonného výboru 

Ackermann-Gemeinde.
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Jak ovlivnily volby česko-německé vztahy?  
Jak se volby ve zmíněných státech liší a co je jim podobné?  
Na co by se měli zaměřit a kam by se měla česko-německá spolupráce ubírat? 

Přečtete si následující odpovědi na otázky, které jsme pro Vás připravili.

KSČM, bývalý prezident Klaus apod.). Problémem 
může být hrozící desinteres nové německé vlády 
o náš region, což je dáno i generační změnou a „zá-
padní“ proveniencí většiny aktérů nové semaforové 
koalice v SRN (naopak např. Petr Fiala se i jako poli-
tolog Německem vždy velmi zabýval, napsal dokonce 
o německé politologii knihu a o německém politic-
kém systému i učebnici, byť z dnešního pohledu již 
zastaralou…). 

Tobias Gotthardt: Upřímně řečeno, můj názor je spí-
še na české straně. Změna vlády v České republice 
mě opravdu potěšila, protože vidím a čtu jasnou 
evropskou a sousedskou orientaci. Je dobré vědět, 
že v budoucnu najdu ve vrcholných orgánech státní 
správy lidi, kteří jsou velmi otevření a neposuzují věci 
s určitou záští. 

 մ Na jaké oblasti česko-německé spolupráce by se měly 
nové vlády zaměřit? 

Miroslav Kunštát: Celkově by se měl oživit tzv. stra-
tegický dialog mezi ČR a SRN, zejména v tématech, 
kde panuje širší shoda: tj. společná infrastruktura 
(dopravní, energovody, věda, výzkum, inovace, digi-
talizace, školství, příhraniční spolupráce (zde i poli-
ticky citlivé téma boje proti příhraniční kriminalitě, 
pašování lidí apod.). V souvislosti s českým předsed-
nictvím v radě EU bude důležité využít německých 
zkušeností, podobně jako v případě předsednictví mi-
nulého – Německo nám tehdy na byrokratické úrovni 
velmi pomáhalo.  

Tobias Gotthardt: Jedním z nich je zásadní ožive-
ní mezilidských vztahů, tedy v oblasti partnerství – 
v souvislosti s pandemií. Velmi bolestně to zažíváme 
i v Ackermann-Gemeinde. Uvítal bych, kdyby spol-
ková vláda stanovila finanční motivace a například 
poskytla dodatečné finanční prostředky zejména na 
partnerství měst, které je vždy základem setkávání. 

Na to přirozeně navazuje oblast setkávání mláde-
že. Z pohledu Bavorska je potřeba intenzivnějších 

 մ Do jaké míry jsou nové vlády České republiky  
a Spolkové republiky Německo odlišné? Ve kterých 
otázkách se shodují? 

Miroslav Kunštát: Lze-li pražskou vládu označit za 
vládu „pravého středu“ (s menším průsečíkem spo-
lečných zájmů koaličních partnerů), vládu německou 
lze označit za vládu „levého středu“. Stručný program 
pražské vlády lze stěží srovnávat s podrobnou koa-
liční smlouvou německé semaforové koalice, prostor 
pro programovou analýzu je tudíž úzký. Konfliktní 
linie bezpochyby představuje energetická politika 
(a praktická aplikace green dealu, na jehož přípravu 
v odborných skupinách v letech 2019–21 pražská 
vláda téměř rezignovala), migrační politika aj. Naopak 
zde stěží nastanou diskuse o otázkách právního stá-
tu či diskriminace menšin (jako v případě Polska či 
Maďarska), které představují tradiční téma nejenom 
německých Zelených, ale i liberální FDP. 

Tobias Gotthardt: Podle mého názoru je spojuje jejich 
proevropská orientace, což je dobrý signál. 

Rozdílná je základní politická orientace. To, co je 
často jen podprahové, protože jde o technické téma, 
ale bude zajímavé, je debata o jaderné energii. Exis-
tuje prostě jasný postoj, který se podle mého názo-
ru změnil i s novou vládou v České republice: jasné 
„ano“ jaderné energetice. Zatímco Německo nyní 
stále častěji vyjadřuje jasné „ne“ jaderné energii. To 
je napínavý aspekt, zejména s ohledem na plánova-
né stavební projekty v blízkosti hranic. Je toho ještě 
hodně před námi. 

 մ Přepokládáte změnu v česko-německých vztazích po 
volbách v obou zemích? 

Miroslav Kunštát: Počet „třecích ploch“ by se mohl 
zvětšit u ekologických (a přímo či nepřímo souvi-
sejících) témat, u jiných spíše zmenšit, což se týká 
i „faktoru minulosti“, který může hrát roli jen ve vni-
tropolitické debatě v ČR (a bude ji rozviřovat par-
lamentní SPD či malé mimoparlamentní subjekty, 
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Tobias Gotthardt: Jedním z nich je zásadní ožive-
ní mezilidských vztahů, tedy v oblasti partnerství – 
v souvislosti s pandemií. Velmi bolestně to zažíváme 
i v Ackermann-Gemeinde. Uvítal bych, kdyby spol-
ková vláda stanovila finanční motivace a například 
poskytla dodatečné finanční prostředky zejména na 
partnerství měst, které je vždy základem setkávání. 

Na to přirozeně navazuje oblast setkávání mládeže. 
Z pohledu Bavorska je potřeba intenzivnějších hos-
podářských vztahů a pojmenování budoucích témat 
jako společného hospodářského regionu; zde vidím 
ještě velký manévrovací prostor. Jedním z přístupů 
byl koridor 5G mezi Mnichovem a Prahou, ale to je 
jen malý projekt a musíme se podívat, co dalšího se 
nabízí například v oblasti vodíku nebo polovodičů.

hospodářských vztahů a pojmenování budoucích 
témat jako společného hospodářského regionu; zde 
vidím ještě velký manévrovací prostor. Jedním z pří-
stupů byl koridor 5G mezi Mnichovem a Prahou, ale 
to je jen malý projekt a musíme se podívat, co dalšího 
se nabízí například v oblasti vodíku nebo polovodičů.

 մ Na jaké oblasti česko-německé spolupráce by se měly 
nové vlády zaměřit? 

Miroslav Kunštát: Celkově by se měl oživit tzv. stra-
tegický dialog mezi ČR a SRN, zejména v tématech, 
kde panuje širší shoda: tj. společná infrastruktura 
(dopravní, energovody, věda, výzkum, inovace, digi-
talizace, školství, příhraniční spolupráce (zde i poli-
ticky citlivé téma boje proti příhraniční kriminalitě, 
pašování lidí apod.). V souvislosti s českým předsed-
nictvím v radě EU bude důležité využít německých 
zkušeností, podobně jako v případě předsednictví mi-
nulého – Německo nám tehdy na byrokratické úrovni 
velmi pomáhalo.  

Naše dobrovolnice Emilie Adler v rozhovoru s Tobiasem Gotthardem
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Česko-německá konference 
Sdružení Ackermann-Gemeinde  

11. 2. – 13. 2. 2022  
Ústí nad Labem

Hygienická nařízení   
Vážení členové a příznivci SAG, termín pánované 
výroční konference SAG 11. 2. – 13. 2. 2022 se již 
blíží. V době přípravy a tisku Informačního listu SAG 
ještě není možné předpokládat v té době platná pro-
tiepidemická opatření. Domníváme se ale, že pokud 
vůbec bude možné setkání uspořádat, tak se budou 
moci zúčastnit jen ti zájemci, kteří se budou moci 

Milí příznivci a přátelé našeho spolku,
máme velkou radost z toho, že i Vám i pro příští rok 
můžeme zrealizovat již naši tradiční Česko-německou 
konferenci, které naše Sdružení pořádá ve spoluprá-
ci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Ačkoliv momentálně 
z důvodu zhoršující se pandemické situace přemýš-
líme o různých možnostech realizace konference, 
pevně doufáme, že se s Vámi se všemi budeme moci 
potkat osobně v Congress hotelu Clarion v Ústí nad 
Labem, a budeme se moci společně zabývat hlavním 
tématem konference, které zní: „Hranice – spojují nebo 
rozdělují? Změnila covidová situace vnímání hranic?“ 

Čeká na Vás velmi bohatý program, kromě zajímavých 
přednášek a diskuzí Vás očekává komentovaná výsta-
va „Naši Němci“, která byla slavnostně otevřena v lis-
topadu tohoto roku anebo kulturní program, který po-
vede dramatický soubor z Plané u Mariánských lázní.

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách 
www.ackermann-gemeinde.cz nebo na e-mailu 
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz do 21. 1. 2022.

 
Více informací včetně programu naleznete na našich 
webových stránkách!  

prokázat buď platným očkováním proti onemocně-
ní COVID-19 (ideálně již 3. dávkou nebo interval od 
2. dávky kratší něž 6. měsíců) nebo se mohou proká-
zat prodělaným onemocněním COVID-19 maximálně 
6 měsíců před začátkem konference. Děkujeme za 
pochopení! 

Organizační výbor konference

http://www.ackermann-gemeinde.cz
mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
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Kulturní program konference 

V rámci programu jsme si pro Vás připravili kulturní zážitek podaný skrze soubor 
„Ježkovy voči“, který zinscenoval dramatický soubor mladistvých z ZUŠ Planá 
u Mariánských lázní. 

O inscenaci Hrdinství souboru 
„Ježkovy voči“ se více dočtete 
přímo od vedoucí souboru, paní 
Terezie Pecharové. 

A utorská inscenace Hrdin-
ství vznikala ve školním 
roce 2018/19 prací 

dramatického souboru Ježkovy 
voči v Základní umělecké škole 
v Plané. Při hledání námětu pro 
divadlo se tehdy ukázalo, že 
většinu členů souboru zajímá 
historie, zejména pak období dru-
hé světové války a události s ní 
spojené. A tak začal vznikat náš 
„oživlý dějepis“.

Inscenace spojuje dokumentár-
ní prvky (dobové filmy, konkrétní 
historické události) s příběhy 
lidí, kteří v té době žili. Žít a činit 
v této době různá životní rozhod-
nutí se nám při rozebírání histo-
rických okolností začalo jevit jako 
hrdinské, a tak jsme se zároveň 
začali zabývat i samotným feno-
ménem hrdinství a vymezovali si, 
co to pro nás znamená.

Pro divadlo nám nakonec vy-
krystalizovaly tři základní příběhy 
konkrétních lidí. Prvním z nich je 
odbojář Václav Morávek, člen od-
bojové skupiny Tři králové, která 
působila na území Protektorátu 
do roku 1942. Byl pro nás typic-
kým hrdinou, který se rozhodl 
pro aktivní odpor a položil za své 
přesvědčení i svůj život.

Druhou hrdinkou je Jindřiš-
ka Nováková, v té době 14-letá 
dívka, jejíž rodina se zapojila do 
odboje pomocí parašutistům, 
kteří spáchali atentát na 
Reinharda Heydricha. Její způsob 
hrdinství nezávisel zcela na její 
vůli, přesto se však hrdinsky 
zachovala v okolnostech, které jí 
doba připravila.

Životní příběh našeho třetího 
hrdiny, sudetského Němce Karla 
Mayera, je vlastně příběhem 
velmi nenápadného, přesto 
velmi silného hrdinství. V době, 
kdy většina jeho okolí, včetně 
příbuzných, uvěřila nacistické 
propagandě, zůstal věrný sám 
sobě. Odmítl se rozvést se svou 
manželkou Irmou, která byla 

židovského původu, a tím ji skoro 
do konce války uchránil před 
transportem do ghetta. Raději 
snášel tlak okolí, tiše, bez velkých 
gest, den po dni – hrdinsky.

Kromě těchto tří hlavních 
příběhů lze v inscenaci najít i další 
momenty hrdinských rozhodnutí 
dalších postav, které oku pozor-
ného diváka jistě neuniknou.

Soubor Ježkovy voči vznikl 
v ZUŠ Planá již před sedmi lety 
a snaží se každý školní rok vytvo-
řit jedno divadelní představení. 
Používáme buď různé knižní 
předlohy nebo vytváříme předsta-
vení zcela autorské, vlastní, jako 
to bylo i v případě Hrdinství.

Terezie Pecharová
vedoucí souboru

zd
ro

j: 
Te

re
zi

e 
Pe

ch
ar

ov
á



14  /SAG – Informační list 12/2021

V rámci únorové konference 
se budou konat volby do 

předsednictva Sdružení Acker-
mann-Gemeinde a do její mlá-
dežnické organizace Spirály. Rádi 
bychom proto vyzvali všechny 
členy SAG, aby se do těchto vo-
leb zapojili! 

Máte zájem o činnost našeho 
spolku? Chcete se aktivně podílet 
na jednotlivých projektech a na-
hlédnout do obsahů každodenní 

činnosti kanceláře? Znáte někoho 
ze svého vlastního okolí, který by 
mohl do Sdružení vnést novou 
perspektivu a chtěl by se stát 
součástí zajímavých diskuzí s naši 

německou sesterskou organizací 
Ackermann-Gemeinde?

Pošlete nám na náš email  
sdruzeni@ackermann-gemein-
de.cz krátký medailonek o sobě 
(max. 1 000 znaků) včetně foto-
grafie, o Vašich zájmech a o Vaší 
motivaci kandidatury!

Těšíme se na Vaše návrhy kandidá-
tů a případné medailonky.

Kancelář SAG

Spirála volí nové předsednictvo
během prosince a ledna před-
staveni na webu a na sociálních 
sítích Spirály. 

Máš nějaký nápad nebo přání, 
kterým by se mělo předsednictvo 
zabývat? 

V únoru čekají Spirálu volby 
do nového předsednictva. 

Ty proběhnou v rámci Jarního 
setkání (11.–13.2.) a volit může 
každý člen Spirály nad 16 let. 
Kandidáti a kandidátky budou 

Napiš nám na kralova@jun-
ge-aktion.de. Na toto místo také 
patří velké poděkování stávající-
mu předsednictvu za jeho práci 
po celé volební období. 

Předsednictvo Spirály

VÝZVA!  
Volby do předsednictva Sdružení Ackermann-Gemeinde

Edukační projekt Svědkové lidskosti 
vyškolené lektory zajištěných ze 
strany SAG. Projekt je nabízen 
nejenom prezenční formou, ale 
i hybridní a online formou v čes-
kých a německých školách. 

Pokud Vás tento nový projekt 
zaujal a chtěli byste se dozvědět 
více, podívejte se na naše nové 
webové stránky, kde naleznete 
veškeré informace k obou projek-
tům: www.edukace-sag.cz. Otáz-
ky Vám rádi zodpovíme na emailu 
edukace@ackermann-gemeinde.cz.

Sdružení Ackermann-Gemeinde 
již v minulém roce nabízelo zá-

kladním, středním školám a gym-
náziím projekt „Němčina online“. 
V tomto roce máme velkou 
radost, že Vám můžeme prezen-
tovat další edukační projekt SAG! 
Doprovodný program naší putov-
ní výstavy Svědkové lidskosti, kte-
rý vznikl ve spolupráci s Eliškou 
Pekárkovou, nabízí 90minutovou 
interaktivní česko-německou 
výuku, která bude vedená skrze 

mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
mailto:kralova@junge-aktion.de
mailto:kralova@junge-aktion.de
http://www.edukace-sag.cz
mailto:edukace@ackermann-gemeinde.cz
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je brzo na to pohřešený i Leopold, Stein a Barbarič 
tuší, že se jedná o mnohem větší případ. Významná 
část pátrání se přitom odehrává v rozsáhlém plzeň-

ském podzemí, které se skládá 
z různých sklepů měšťanských 
domů. Dalším dějišti je sladov-
na rodiny Stehlík na plzeňském 
hlavním náměstí. Podobně jako 
v případě anděla, který je sou-
části městského znaku a známé 
plzeňské legendy, se autor i zde 
hraje s lokálním koloritem – pl-
zeňským pivem. To však v roce 

1600 ještě neměl svoji dnešní pověst, ale teprve od 
příchodu sládka Josefa Groll z bavorského Vilsho-
fenu, který 1842 uvařil první sud slavného Pilsner 
Urquell. To autor vtipně využije, když nechá Barbari-
če o místním pivu prohlásit: „Dokonca aj v Prešporku 
som pil lepšie, a to už je čo povedať. […] Leń by som 
Plzenčanom odporúčal občas vytiahnuť päty do iné-
ho mesta a okoštovať, čo sa varí tam. Alebo si aspoň 
najať nejakého šikovného nemeckého sladovníka.“ 
Špatné pivo je však nejmenší problém při odhalení 
pachatelů. Vyšetřovatelé se musí vypořádat s tajným 
bratrstvem kacířů, s alchymisty a intriky na císařském 
dvoře, kvůli nimž mají dokonce audienci přímo u pa-
novníka Rudolfa II. 

Čtenář může díky románu proniknout do dobové 
atmosféry nejen Plzně, ale vůbec mnohonárodnostní 
střední Evropy. To už je vidět na samotných hlavních 
hrdinech: Podle křestních jmen se u Joachima 
Steina, Mateje Barbariče a Bohdana Jaroše jedná 

Recenze knihy

Po stopách mnohonárodnostní plzeňské minulosti: 
Historická detektivka Anjel v podsvetí
Píše se rok 1600 a západočeská Plzeň je na tři čtvrtě roku 
centrem Svaté říše římské. V Praze vypukl mor a císař Rudolf 
II. se svým dvorem přesídlil do královského města u Radbuzy 
a Mže. I mnoho vyslanců z celé Evropy proto pobývá Plzni 
a v přeplněném městě se odehrává bohatý život – včetně 
záhadných zločinů.

Člen SAG Christoph Mauerer 
ve své doktorské práci bádá 
o německou menšinu v Plzni 

za první republiky, a i ve svém 
volném čase se rád zabývá 

českou minulosti.

V  této atmosféře se odehrává Anjel v podsvetí, 
sedmá kniha slovenského spisovatele Juraje 
Červenáka ze série historických detektivek 

z období Rudolfa II.  Velké ob-
liby se netěší jenom na Sloven-
sku, ale i v České republice, jak 
dokládají příspěvky a komentá-
ře na Facebookové stránce au-
tora (do němčiny se jeho knihy 
zatím bohužel ještě nepřeložili). 
Důvodem popularity jsou mimo 
jiné hrdinové románů: Kapitán 
Stein, notář Barbarič a jejich po-
bočník seržant Jaroš. Joachim Stein je hrdina z proti-
tureckých válek, který po vážném zraněním slouží říši 
jako vyšetřovatel závažných zločinů. Matej Barbarič 
naopak není mužem meče, ale vzdělanec a městský 
rychtář v Banské Štiavnici. I v náboženských otáz-
kách, které tvoří důležité historické pozadí románů, 
se tito dva rozdílní muži rozcházejí: Pro horlivého 
katolíka Steina není vždy jednoduché spolupracovat 
s uherským luteránem Barbaričem. Žádný případ by 
však nevyřešili bez jejich společníka, mladého seržan-
ta Bohdana Jaroše, který je synem pražského kata 
Václava Jaroše. 

Zatímco se první díl série odehrává v Barbaričové 
domovské Štiavnici (Mŕtvy na pekelnom vrchu) a dru-
hý v Praze (Krv prvorodených), se v plzeňském románu 
vrací kapitán Stein do svého rodného města. Když zá-
hadně zmizel Dmitrija, mladík s andělskou tváři a sy-
novec ruského vyslance Vlasjeva, městský hejtman 
Leopold Stein poprosí svého bratra o pomoc. Když 
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Okénko Spirály SAG 

o německo-slovensko-českou trojici. Juraj Červenák 
v jednom rozhovoru uvádí, že se „čtenáři […] často 
ptají, jakou řečí se moji hrdinové domlouvají. Musím 
přiznávat, že převážně němčinou. Jeden je z Čech, 
druhý z Uher, takže jistě mluvili i česky, ale pro 
měšťanskou vrstvu, v níž se převážně pohybují, byla 
dorozumívacím prostředkem němčina.“* A i když spi-
sovatel v tomto rozhovoru říká skromně, že svoje 
knihy považuje pouze za oddechovou literaturu, tak 
má v sérii Stein & Barbarič historické reálie skvěle 
zpracované. Navíc historické mapy měst ve vnitřní 
straně obálky přímo zvou k tomu, aby se čtenář hned 
vydal za stopy svých knižních hrdinů – například do 
dnes přístupného plzeňského podzemí.

Christoph Mauerer

V e dnech 24. 9. – 26. 9. 
proběhlo podzimní se-
tkání Spirály SAG v Brně, 

kterého jsem měla tu možnost 
poprvé účastnit. Setkání začalo 
srazem na ubytování v pátek, 
okolo čtvrté hodiny odpoled-
ne a končilo společným obědem 
v neděli. V průběhu těchto skoro 
tří dní pro nás, účastníky, byl 
připraven zajímavý program, který 
byl sestaven z přednášek či před-
stavení různých organizací.

Hned první večer, po večeři 
proběhla první část programu, 
kterou bylo představení organi-
zace Milion chvilek pro demokra-
cii. Přišla jejich samotná mluvčí 
pro, a kromě tedy základních 
informací o tomto hnutí a jeho 
fungování, nám zodpověděla 

Juraj Červenák: Anjel v podsvetí. Kapitán Stein  
a notár Barbarič pátrajú po diabolskom vrahovi  
v Plzni. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2020. 

Podzimní setkání Spirály v Brně 

*  https://www.novinky.cz/kultura/clanek/spisovatel-juraj-cervenak-me-knihy-jsou-oddechova-literatura-40302555,  
6. 11. 2019

Naše česko-německá mládež v Brně!
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všechny dotazy a započala diskusi 
o nadcházejících volbách.

Další den, v sobotu, byla při-
pravena „přednáška“ přímo od 
občana a politického aktivisty 
z Běloruska. Andrei Kalavur nám 
vysvětlil problematiku Běloruska 
a jeho současné politické situa-
ce, pokusil se nám přiblížit sou-
časnou situaci ve státě, ukázal 
nám způsoby, jak i my můžeme 
pomoct či upozornit na tuto 
problematiku.

Posledním bodem programu 
bylo představení brněnské části 
organizace Medici na ulici, kdy 
nám oba zástupci představili pře-
devším svoje fungování, zaměření 
a své zkušenosti.

Celkově byli všichni zá-
stupci/prezentátoři dobře 
vybraní, pestrost jejich cílů 

a hlavních myšlenek dobře po-
kryla téma „Mládež jako tvůrci 
změn“ a jejich různorodost mi 
připomněla, že člověk by se měl 
snažit být všestranný a stejně tak 
i přemýšlet.

V dnešní době, kdy jsme přehl-
ceni informacemi, je samozřejmě 
těžké vědět o všem, co se děje, ale 
přesně akce, jako bylo toto pod-
zimní setkání, mohou pomoct si 
všimnout jiných aktuálních témat 
či problémů, kterým je také potře-
ba věnovat pozornost – například 
mě asi nejvíce zaujala „přednáška“ 
pana Kalavura z Běloruska. Tato 
část programu na mně zanechala 
největší dojem, jelikož jsem si uvě-
domila, že široká veřejnost obec-
ně není vůbec ani z poloviny tak 
dobře informovaná, jako já, o situ-
aci a problémech Běloruska a že je 

Pozvánka na  
jarní setkání spirály 

Hranice geografické, hranice osobní. Jak 
mění Covidová situace jejich vnímání? 
A jak podle tebe pomáhá Spirála hrani-
ce odbourávat? O tom všem se budeme 
bavit na Jarním setkání Spirály, které 
proběhne 11. 2. – 13. 2. 2022 v Ústí nad 
Labem. Čekají nás jako vždy zajímaví re-
ferenti, společné diskuze a samozřejmě 
i možnost poznat nové přátele anebo 
naopak vidět staré známé tváře. Pevně 
doufáme, že nám Covid dovolí setkání 
uskutečnit a budeme se těšit v únoru na 
viděnou.

Děkujeme Renovabis na finanční 
podporu, díky které se setkání může 
uskutečnit.

pro mě téměř až nepředstavitelné, 
že to, co se tam odehrává, je sku-
tečné a odehrává se to v Evropě.

Nejděsivější na celé této pro-
blematice pro mě bylo to, že nejen 
informace se nedostávají z Bělo-
ruska ven, ale že zároveň obyvate-
lé nemají moc možnost spolu ko-
munikovat, pokud nemají speciální 
komunikační kanály. Pomohlo mi 
si uvědomit, na co je třeba dávat 
pozor a co nechci, aby se stalo 
kdekoliv jinde a opět mě to moti-
vovalo se více zajímat o světové 
dění a snažit se získat informace 
o problémech, o kterých je často 
těžké vůbec nějaké najít.

Doufám, že se budu moc 
účastnit i dalších těchto setká-
ní a že budou připravené stejně 
dobře, jako bylo toto! 

Anna Marie Truncová 
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Pozvánka na Katolické dny ve Stuttgartu 
…společným autobusem z Brna a z Prahy 

Sdílet život 
102. německé Katolické dny (Katholikentag) 
proběhnou od 25. do 29. května 2022

S rdečně Vás zveme na Katolické dny, které se 
uskuteční ve Stuttgartu na konci května s pod-
titulem „Sdílet život“. Program bude velmi roz-

manitý, čekají na Vás workshopy, bohoslužby, diskuse 
s referenty, ale i dalšími účastníky setkání na témata 
společenská, politologická, teologické, spirituální 
a mnoho dalšího. 

Připraven je také bohatý kulturní program: od sbo-
rových vystoupení po velké koncerty, umělecké vý-
stavy i taneční představení. Kromě toho se na mnoha 
pódiích představí různá sdružení, humanitární organi-
zace, řeholní řády a ekumenické organizace. Program 
bude podrobně představen na začátku března 2022.

S velkou nadějí doufáme v osobní setkání a realiza-
ci takto výjimečných dnů a setkání českých a němec-
kých křesťanů ve Stuttgartu.

Máme velkou radost, že pro Vás i pro příští rok mů-
žeme zajistit autobusovou dopravu, která je pro nás 
zcela výjimečnou z důvodu nové spolupráce s brněn-
skou diecézí. Sdružení Ackermann-Gemeinde společ-
ně s Brnem bude vypravovat autobus, který pojedete 
z Brna, přes Prahu do Stuttgartu a zajistí tak všem zá-
jemcům možnost přepravy až na Katolické dny.
Papež František vyzval všechny k účasti na celosvěto-
vém synodálním procesu (proces synody 2021–2023).  
Vyzývá nás, abychom naslouchali druhým a setkávali 
se s nimi – a právě Katolické dny jsou tou skvělou 
možností, jak se společně potkat nejenom s lidmi, ale 
i s novými iniciativy a otevřít se novým perspektivám.

Vydejte se s námi do sousedního Německa a za-
žijte s námi česko-německý spirituální dialog a lépe 
poznejte německou církev. Můžete společně s námi 
navštívit nejzajímavější body kulturního, výtvarného, 
divadelního nebo hudebního programu Katolických 
dnů anebo přijďte diskutovat s referenty na témata 
společenských problémů a aktuálních výzev. 
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Termíny 2022
Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde

11. 2. – 13. 2. 2022  Česko-německá konference Sdružení Ackermann-Gemeinde, Ústí nad Labem 

  8. 4. – 10. 4. 2022  XXX. Brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“, Ackermann-Gemeinde

29. 4. –   1. 5. 2022 Rohrer Forum „der Jungen“ Ackermann-Gemeinde (JAG), Rohr in Niederbayern

25. 5. – 29. 5. 2022 Katolické dny ve Stuttgartu 

  3. 6. –   5. 6. 2022 Sudetoněmecké dny 

22. 7. – 31. 7. 2022 Festival Meeting Brno 

31. 7. –   7. 8. 2022 Česko-německý kulturní týden „Rohrer Sommer“, Rohr in Niederbayern

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde a Spirály SAG
11. 2. – 13. 2. 2022 Jarní setkání Spirály, Ústí nad Labem

13. 4. – 18. 4. 2022  Politický vzdělávací týden Junge Aktion v klášteře Niederalteich

29. 7. –   2. 8. 2022 Česko-německá letní škola, Plzeň

  7. 8. – 14. 8. 2022 Česko-německé setkání dětí a mládeže „Plasto Fantasto“, Waldmünchen

           Srpen Česko-německé Spurensuche, Antikomplex

24. 9. – 26. 9. 2022 Podzimní setkání Spirály

Členský poplatek za rok 2021 
Vážení a milí členové našeho Sdružení, nezapomeňte podpořit naše projekty a činnosti i v roce 2022 pomocí 
členského poplatku. 

Pošlete sumu 300 Kč na náš účet: 2365190002/5500. 
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu. Vaše kancelář SAG

U stánků se můžete seznámit s různými organi-
zacemi, spolky a institucemi a seznámit se s novými 
lidmi, projekty a myšlenkami. Sami se můžete zapojit 
do workshopů, výletů a zpívání. 

Sdružení Ackermann-Gemeinde pro Vás zajišťu-
je autobusové přepravy do Stuttgartu a zase zpět, 
možnost ubytování v rodinách a volnou vstupenku 
na celé setkání. 

Stuttgart – město s tradicí významných církevních akcí 
• Evropské město na řece Neckar má návštěvníkům 

co nabídnout, již v roce 2015, kdy se v tomto hlav-
ním městě Bádenska-Wüttenberska konal sjezd 
evangelické církve. Už tehdy bylo město plné lidí, 

společenských a politických diskusí, hudby, kultury, 
modliteb a písní.

Další informace ohledně Katolických dnů najdete na: 
• webových stránkách www.katholikentag.de ane-

bo na našich webových stránkách www.acker-
mann-gemeinde.cz, v případě jakýkoliv dotazů 
nás neváhejte kontaktovat na emailu sdruzeni@
ackermann-gemeinde.cz

Máte na nás jakékoliv dotazy? Napište nám na email 
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz, přihlašování 
bude spuštěno během února na našich webových 
stránkách na našich www.ackermann-gemeinde.cz. 
Těšíme se na Vaše přihlášky!

http://www.ackermann-gemeinde.cz
http://www.ackermann-gemeinde.cz
mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
http://www.ackermann-gemeinde.cz
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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

kancelář SAG +420 702 083 511
jednatelka +420 736 533 667
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