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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti spolku 2021 

 

Vážení a milí členové SAG, přátelé, příznivci, dámy a pánové, 

pohlédneme-li zpět na „druhý covidový“ rok 2021, můžeme s potěšením konstatovat, že 

navzdory obtížné situaci to byl pro Sdružení Ackermann-Gemeinde rok úspěšný a dobrý. 

Navzdory společenským omezením, která nás i tento rok provázela, jsme mohli naplňovat 

poslání našeho spolku a přispívat tak k pozitivnímu utváření česko-německých vztahů. Jistěže 

to v důsledku nejrůznějších protipandemických nařízení nebylo vždy snadné a jednoduché. 

Vždy jsme ale našli cestu, jak se přizpůsobit existujícím podmínkám pro setkávání, a jak našim 

členům i široké veřejnosti nabídnout inspirativní setkání, myšlenky, pohledy – tedy to, co už 

více jak 20 let nabízí náš tradiční program. 

Ať už to byla na počátku roku 2021 první online-konference v dějinách našeho sdružení k 

tématu postavení a role ženy v naší společnosti. Ať už to byl doprovodný projekt k této 

konferenci uskutečněný v podobě několika velmi zajímavých interview s inspirujícími ženami 

dnešního světa. Anebo nezapomenutelný Česko-německý piknik na Vyšehradě uskutečněný 

u příležitosti 75. výročí založení Ackermann-Gemeinde. Všechny tyto akce a mnohé další, o 

kterých si můžete na následujících stránkách přečíst, svědčí o tom, že jsme měli dostatek vůle, 

odvahy i invence pro naši práci i v obtížných coronavirových časech. 

Veliký dík za toto vše patří vše těm, kteří se o činnost Sdružení Ackermann-Gemeinde v 

uplynulém roce, jakkoliv zasloužili. Děkuji svým kolegyním a kolegům z předsednictva SAG, 

děkuji týmu naší kanceláře vedenému jednatelkou paní Amálii Poláčkovou, děkuji všem našim 

členům a v neposlední řadě všem podporovatelům a dobrodincům díla SAG. 

Našemu Sdružení Ackermann-Gemeinde přeji do započatého roku sílu pokračovat v dobrém 

díle budování společné Evropy a v úsilí o utváření přátelských sousedských vztahů mezi 

Čechy a Němci, pramenících z biblického poselství pokoje lidem dobré vůle. 

 

Daniel Herman 

předseda spolku 
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Profil organizace 

Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vznikl v České republice na počátku roku 1999 
jako občanské sdružení. Navazuje na působení jiného spolku působícího od roku 1946 
nejdříve v Německé spolkové republice a později i v Československu – Ackermann-Gemeinde 
(AG). V roce 2012 začala v rámci SAG působit Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde, 
skupina mladých do 26 let věku. SAG i Spirála SAG se hlásí k morálnímu odkazu a nejlepším 
tradicím Ackermann-Gemeinde. 

Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. století „Ackermann aus 
Böhmen“/„Oráč z Čech“ (česky vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 1994), které napsal Jan 
ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového Města pražského. Dílo je dialogem člověka 
se smrtí o životě a o smrti, o smyslu života, o bolesti…  

Zakladatelé Ackermann-Gemeinde byli natolik zasaženi tímto dílem, že po něm pojmenovali 
své sdružení. 

 

Sídlo Sdružení Ackermann-Gemeinde Vyšehradská 49 

CZ-128 00 Praha 2 

Česká republika 

Mobil: +420 736 533 667 

Mobil: +420 702 083 511 

E-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz 

www.ackermann-gemeinde.cz 

 

Sociální sítě: Sdružení Ackermann-Gemeinde | Facebook 

Spirála - Sdružení Ackermann Gemeinde | Facebook 

 

IČ:    69058211 

DIČ:   CZ69058211 

 

Registrace spolku: Městský soud v Praze, spisová značka L 9657 

Počet registrovaných členu SAG k 31. 12. 2021: 312 osob z České republiky, Slovenska a 
Německa 

Počet registrovaných členu Spirály SAG k 31. 12. 2021: 54 osob z Česka a Německa 

 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu: 2365190002/5500 

http://www.ackermann-gemeinde.cz/
https://www.facebook.com/AckermannGemeindeCZ
https://www.facebook.com/SpiralaSAG
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Vedení SAG zvolené pro období 2019–2021: 

 

Předseda sdružení a statutární zástupce:  Mgr. Daniel Herman 

Místopředseda sdružení:     Dr. theol. Petr Křížek 

Duchovní rádce:      P. Adolf Pintíř 

Jednatelka sdružení:     Amálie Poláčková 

 

Členové předsednictva 2019–2021: 

PhDr. Michal Pehr, PhD., Ing. Petr Suchomel, doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc., Ing. Ralf 

Kohout, Mgr. Daniel Herman, Ing. Hans Korbel, Dr. theol. Petr Křížek, Kateřina Břendová – 

Spirála a Martin Kastler – spolkový předseda Ackermann-Gemeinde e. V. 

 

Členové kontrolní komise 2019–2021: 

Heidemarie Ochozková, Gunthilda Klimešová, Borek Tichý 

 

Členové předsednictva Spirály 2019-2021: 

Břendová Kateřina   mluvčí  

Deckert František   organizátor aktivit v Praze 

Kolář Daniel    zástupce mluvčí 

Procházka Šimon   člen předsednictva 

Procházková Anežka  člen předsednictva 

Sedlinská Marie-Anna člen předsednictva 

Šumníková Kateřina  podpora členské základny 

Veselý Petr    zástupce Spirály v partnerské organizaci JA 

Vosinek Michal   člen předsednictva 

Zelinková Klára   organizátorka aktivit v Praze 

 

Poděkování: 

Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto roce 
uhradili členský příspěvek. Děkujeme za finanční podporu a spolupráci německé Ackermann-
Gemeinde e.V. a Sozialwerku der Ackermann-Gemeinde München, České biskupské 
konferenci a Mons. Antonu M. Ottemu a Stiftung AG Stuttgart. 
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Dále děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, nadaci Hanns-Seidel-Stiftung, 
Evropské unii, Renovabis e.V. Freising, nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, cestovní 
kanceláři CK Křížek. Stejně tak vyjadřujeme dík všem drobným podporovatelům za přispění a 
podporu, bez nichž by se naše aktivity nemohly uskutečňovat. 

 

Přehled nejvýznamnějších událostí a činnosti v roce 2021 

 

Personální změny v kanceláři SAG 

Paní Veronika Kupková ukončila svou činnost k dubnu 2021, na její místo projektové 
koordinátorky nastoupila k 17. 6. 2021 Marie Králová.  

 

Posily v kanceláři SAG 

Od září 2021 dostala kancelář SAG novou posilu, Emilii Adler, která navázala na činnost 
dobrovolníků Robina Stengela a Clary Godrzielik, oba dobrovolníci byli podporou kanceláře až 
do srpna 2021.  

 

Akce SAG a Spirály v roce 2021 

 

• 12. 2. – 13. 2. 2021    Česko-německá konference  

• 19. 2. – 21. 2. 2021    Jarní setkání Spirály 

• červen     Doprovodný projekt ke konferenci „Žena v církvi“ 

• 17. 6. 2021     Gymnázium Písek, „Němčina offline“ 

• 6. 8. – 8. 8. 2021    Česko-německý piknik na Vyšehradě 

• 17. 9. 2021     Collegium Bohemicum, beseda s SAG 

• 24. 9. – 26. 9. 2021    Podzimní setkání Spirály 

• 10. 10. 2021     Česko-německé dny kultury, Řehlovice  

Po celý rok probíhal projekt Edukace Sdružení Ackermann-Gemeinde, který nabízelo Sdružení 
Ackermann-Gemeinde základním, středním školám a gymnáziím ve online i prezenční formě. 
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Výstava „Svědkové lidskosti”  

 

• 1. 11. – 31. 3. 2021   Brušperk 

• 1. 5. – 1. 6. 2021   kostel sv. Mikuláše v Petřvaldě 

• 1. 6. – 30. 7. 2021   Štramberk 

• 30. 7. – 31. 8. 2021  Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 

 

Akce, na kterých jsme se organizačně spolupodíleli 

• 2. 4. – 4. 4. 2021                    Jarní setkání dětí a mládeže „Frühlingsplasto“ 

• 1. 8. – 8. 8. 2021                    Česko-německé letní setkání mládeže v Praze 

• 8. 8. – 15. 8. 2021                     Česko-německé setkání dětí a mládeže „Plasto Fantasto“

    Waldmünchen  

 

• 31. 7. 2021    Pouť smíření v rámci festivalu „Meeting Brno“ (Brno) 
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Česko-německá konference Sdružení Ackermann-Gemeinde  

12. 2. – 13. 2. 2021 

 

Naše letošní konference se zabývala rolí ženy v dnešní česko – německé společnosti. 

Postavení a role žen se měnila nejen v minulosti, ale mění se i dnes. Téma konference bylo 

inspirováno 1 100. výročím smrti svaté Ludmily, osobnosti, která hraje velmi důležitou roli v 

českých dějinách. Byla českou světicí, babičkou svatého Václava, vlivnou kněžnou, a 

především pomáhala šířit křesťanskou víru v Českých zemích. Konference měla za cíl 

prozkoumat postavení ženy ve společnosti a v církvi, a to z různých hledisek – historického, 

sociologického, politického a teologického.  

V rámci česko-německé konference jsme společně odpovídali na následující otázky: 

„Jak se v průběhu dějin odrážely společenské poměry na postavení a roli ženy ve 

společnosti? Je možné dnes hovořit o identitě a poslání ženy? Co mají česká a německá 

společnost v této oblasti společného a v čem se případně liší? Jak se vyvíjelo působení 

žen ve veřejném prostoru v obou našich zemích v průběhu 20. století a jaké jsou dnešní 

zkušenosti s tímto působením na obou stranách hranic?“ 

Abychom si na tyto otázky odpověděli, pozvali jsme mnoho zajímavých hostů a referentů.  

V pátek 12. 2. 2021 jsme se zabývali vývojem postavení ženy v evropské civilizaci a v prostředí 

katolické církve. Přivítali jsme spolkovou předsedkyni BDKJ Elisabeth Maier a kancléřku 

Arcibiskupství pražského JUDr. Ing. Marii Kolářovou, Th. D. Paní Elisabeth Maier působivě 

a detailně popsala tři vlny hnutí za práva žen: od počátku hnutí za práva žen během 

Francouzské revoluce až po koncept „mainstreamingu“ v EU. JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th. 

D. navázala se svým koreferátem o teologických aspektech postavení žen a hovořila o tom, 

co se v průběhu historie u žen v církvi změnilo. 

V sobotu jsme na naší pódiové diskuzi přivítali zakladatelku a majitelku firmy SIKO 

KOUPELNY a. s. Ing. Jaroslavu Valovou, politoložku a členku předsednictva Ackermann-

Gemeinde Barbaru Krause, římskokatolického kněze a biblistu doc. ThLic. Jaroslava Brože, 

Th.D. S. S. L. a v neposlední řadě teoložku a autorku duchovní literatury PhLic. Kateřinu 

Lachmanovou. Th.D.  

Jaroslava Valová se svěřila o svých zkušenostech podnikatelky a zároveň matky. 

Barbara Krause s námi hovořila online z Německa. V jejím příspěvku jsme mohli zaznamenat 

čtyři teze o postavení žen: „Podílení se, participace a rozhodovací kompetence musí být 

rozšířeny, dominance mužů se po staletí v kulturách vyvíjela a upevňovala, v církvi je mužská 

dominance stále velmi výrazná kvůli hierarchické struktuře a vyloučení žen z kněžských úřadů 

a neexistuje jedna jediná žena.“ Jaroslav Brož společně s Kateřinou Lachmanovou hovořili o 

teologických aspektech postavení žen v církvi. Důraz byl kladen také na sv. Ludmilu, která 

byla inspirací pro téma naší konference a jaký vliv má v dnešní době. Jaroslav Brož vyzdvihl 

roli svaté Ludmily jakožto průkopnice křesťanství, které měla odvahu vydat se jinou cestou.  

Konference byla zakončena alternativní scénickou diskuzí napříč staletími s názvem 

„Žena v proudu času“ pod vedením absolventky operní režie a vědy hudebního divadla BcA. 

Kristýny Kopřivové MA.  
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V scénické diskuzi bylo představeno šest historických osobností, které vedly rozhovor o ženě 

napříč staletími. V této části programu si zahráli členové naší mládežnické organizace Spirály 

SAG. Publikum mělo šanci uhodnout totožnost historických osobností. Každý, kdo se vyznal v 

historii, mohl poznat svatou Zdislavu, Jana Lucemburského nebo Marii von Ebner-

Eschenbachovou. 

V diskuzi jsme mohli zaznamenat myšlenky dalších významných osobností, jako byla 

svatá Ludmila, Marie Terezie nebo Bertha von Suttner, ale také myšlenky dalších žen v 

průběhu času. Konference byla simultánně tlumočena do němčiny nebo češtiny, jelikož jsme 

měli jak české, tak německé účastníky. V pátek se moderace ujal náš místopředseda Dr. 

theol. Petr Křížek a v sobotu redaktorka České televize Hana Scharffová. Naši účastníci 

mohli konferenci sledovat na čtyřech platformách: Zoom, YouTube, Facebook a TV Noe.  

V pražském hotelu Iris Eden, kde se konference odehrála, byl kladen důraz na dodržování 

hygienických opatření: zajistili jsme dezinfekce, respirátory a dostatečný prostor mezi všemi 

přítomnými. Protože jsme si vědomí toho, že v těchto časech chybí osobní kontakt více než 

kdy jindy, chtěli jsme i navzdory online přenosu propojit naše účastníky. Z tohoto důvodu jsme 

pro ně přichystali tzv. „německé přátelství“, pomocí něhož si mohli vzájemně napsat dopisy o 

tématu konference anebo jen někomu z účastníků udělat radost pohlednicí ve schránce. Diváci 

měli také možnost po celou dobu konference pokládat otázky jednotlivým referentům. Diváci 

se ptali například na to, zda je možné být plnohodnotnou matkou, a zároveň mít úspěšnou 

kariéru. 

Paní Lachmanová poukázala v tomto ohledu na velké rezervy, pokud jde o podporu 

žen ve společnosti: „K tomu potřebujeme ekonomické parametry podporující mateřství.“ 

Naproti tomu paní Jaroslava Valová vzhledem k jejím zkušenostem zdůrazňuje, že díky 

modernizaci již bylo mateřství ženám mnohem ulehčeno. Máme velikou radost, že se v nám i 

v současné obtížné době podařilo konferenci bezpečně zorganizovat. Srdečně děkujeme 

všem účastníkům, referentům, hercům, moderátorům a technikům a tlumočnicím a těšíme se 

již teď na konferenci 2022, doufáme již osobně s Vámi! 

sag 

 

Alternativní scénická diskuze „Žena v průběhu času“ 

Příběh naší alternativní scénické diskuze či divadelní hry začal již koncem minulého 

roku, když jsme se setkali já, Christoph Mauerer a Kristýna Kopřivová online a diskutovali, o 

čem by naše hra měla být a jak bychom ji měli pojmout. Naše první nápady jsme si zapsali, 

začali nad nimi přemýšlet, dělat rešerše a první návrhy. Po novém roce jsme již zvolili 

jednotlivé historické postavy a také, kdo je bude hrát. Nakonec jsme byli čtyři ženy, dva muži 

a jedna moderátorka, kteří na začátku nebudou představeni, avšak v průběhu hry budou 

různými indiciemi odkrývat svou skrytou identitu. Ve čtyřech dějstvích budou všichni diskutovat 

o významných ženách v průběhu času, o jejich činech či jak se celkově měnilo postavení ženy 

ve společnosti. Kristýna Kopřivová, která celou hru napsala, nás všechny zdárně vedla online 

při všech společných zkouškách, jelikož jsme se kvůli současným vládním opatřením mohli 

setkat naživo až při premiéře. 
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S každým z nás jednotlivě nacvičila online každou naši repliku a všichni jsme se již 

nemohli dočkat společného live představení. Celá konference, na jejímž konci byla naše hra 

uvedena, byla přenášena živě online z hotelu Eden ve Vršovicích.  

Pro jistotu všech jsme se všichni nechali před představením testovat na koronavirus.  

Naštěstí jsme byli všichni negativní a s pozitivní náladou jsme se mohli vydat na místo našeho 

velkého výstupu. Kvůli zdravotním komplikacím nás autorka hry Kristýna vedla na dálku online 

při našich prvních zkouškách v hotelu Eden. Měla tak o všem více méně přehled, všechny 

zkoušky proběhly, byli jsme správně nasnímáni kamerami, správně ozvučeni a nic již nebránilo 

naší velké premiéře. V sedm hodin večer jsme nastoupili v kostýmech, vše se rozjelo naostro 

a vyvíjelo velmi dobře. Naše alternativní scénická diskuze sklidila velký úspěch. Až na pár 

drobností, které diváci nepostřehli, vše klaplo na výbornou.  

Doufám, že v budoucnu budeme moci svůj výstup zopakovat a znovu diskutovat na téma žena 

v průběhu času, a doufám, že snad i před živým publikem.  

Daniel Kolář 

 

Doprovodný program konference: Ženy v církvi  

 

O ženách ve společnosti se diskutuje stále více. Ženy v politice, v médiích, ve firmách, ale 

jak jsou na tom ženy v prostředí církve? Měla by se jejich role více akcentovat a podporovat? 

A jak se liší ve vnímání žen církev katolická a evangelická? Nejen na to se v našem novém 

projektu věnujícímu se ženám ptala redaktorka Katolického týdeníku Alena Scheinostová 

dvou významných žen z českého církevního prostředí – farářky Církve československé 

husitské Martiny Viktorie Kopecké a abatyše česko-německého opatství benediktinek Venio 

Francescy Stanislavy Šimuniové. 

 

➢ O církvi se říká, že je nebo že má být matkou. Má podle Vás církev tuto ženskou 

tvář?  

Sestra Francesca Šimuniová:  

„Při mém zvolení do úřadu abatyše jsem se tématem matky zabývala. Pojmenování matka v 

našem opatství nepěstujeme, jsme sestry. Ale mne jako sestru, která vede společenství, 

spousty lidí oslovuje matko. Pro mě je zásadní rozdíl v tom, že jsem matkou dospělých žen, 

což je obrovský rozdíl. Pokud je církev matka, která děti bezpodmínečně miluje, lásku vůči nim 

praktikuje, ale zároveň respektuje jejich dospělost a to, že musí jít vlastní cestou, jedině tehdy 

se mohou zodpovědně rozhodovat a vědět, jak nést víru.“ 

Martina Viktorie Kopecká:  

„Ženy jsou v církvi Československé husitské svěcené od roku 1947 a nejenom tak, že se 

stávají „duchovními matkami’’, ale zároveň se můžeme stát i biologickými matkami. Pokud se 

na to podívám prismatem rodinné terapie, matka je někdo, kdo bezvýhradně miluje a pečuje a 
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otec je ten, kdo vytváří hranice. Mezi mateřstvím a otcovstvím církve mnohdy nedobře funguje 

dialog. Já sama si pokládám otázku, jestli je možné naplňovat roli duchovní a zároveň 

biologické matky. Mnoho mých kolegyň už to realizuje, ale církev musí být prostředí otevřené, 

kde lidé ucítí církev jako matku, církev z institucionálního hlediska, ale také jako otce. Matka 

může být jen tak silná, jak je silný otec.“  

➢ Martino, na kolik Vaši církev proměnilo to, že jsou ženy farářkami? 

„Tím, že ženy začaly přijímat kněžské svěcení a stávaly se autoritami v církvi, se prohloubil 

dialog. Jsem přesvědčená o tom, že role žen v církvi utváří naše povědomí o církvích – ženy 

jako řádové sestry, učitelky, pečující, sociální pracovnice, zkrátka ty milosrdné, které se 

dotýkají největších ran světa. V mém vidění pečující není muž, ale žena. Role kněze má ale 

několik dimenzí, proto využívám to, co mi bylo dáno. Nejsem v roli manažera, ale moje kněžství 

je o něčem jiném. Je hrozně důležité, koho máte kolem sebe.  

Církev není o jednotlivcích. V církvi jsem se naučila, že moje sólovost může být výhodou 

jen někdy. Nikdy jsem se v Československé husitské církvi nesetkala s diskriminací. Například 

i teologii husitskou jdou momentálně většinou studovat ženy. Myslím si, že rozdíl v počtech se 

dorovná, ale nechci, aby církev ovládly jenom ženy. մ Francesco, postavení abatyše bylo po 

dlouhá století v katolické církvi vnímáno jako jedno z mála míst, kde žena může rozhodovat 

nejen o druhých, ale i sama o sobě.“  

➢ Jak řešíte toto dědictví? A cítíte osobní zodpovědnost za to, jak Vaše 

společenství bude vypadat?  

„Ze samotného řádu benediktinek je každý klášter nezávislý. Nejsme centralizovaný řád, bez 

ohledu na ženu nebo muže. Opat nebo abatyše má ve svém klášteře rozhodovací schopnost. 

Byla jsem mírně kritická před mou volbou abatyše, jelikož jsem neměla chuť řešit spory dvaceti 

žen, které žijí v jednom domě. Tak to ale vůbec není. Uvědomila jsem si, že jde o přehlednou 

skupinu lidí, která má v sobě obrovský potenciál. Když s někým žijete od rána do večera, tak 

je samozřejmé, že stále narážíte na ty stejné věci, ale musí to jít, jelikož tady žijeme společně. 

U nás v komunitě je to naprosto lidské, není to tam dokonalé. Na druhou stranu je to jiné v 

tom, že jsme vyslyšely volání Boží. Nevěděly jsme, s kým budeme žít. Spojuje je nás Ježíš 

Kristus, on je centrem našeho života, ne my samotné. Ať jsou vztahy jakékoliv, společně se 

obracíme k Bohu. Tím pádem máme z čeho čerpat v mezilidských vztazích. Tak velkou pokoru 

jsem po volbě ještě necítila. Čím výš postoupíte, tím víc si uvědomíte svou malost a mnohem 

silněji prožívám část mše „Pane nezasloužím si, abys ke mně přišel.’’ Úkol, který jsem dostala, 

je mnohem větší než to, co mám a doteď jsem dostala. Cítím ale, že sestry potřebují vedení, 

na druhou stranu je pro mě důležitý dialog.“  

➢ Obě mluvíte o velké pokoře. Máme my ženy nějaký dar, který skrze nás může do 

církve přicházet? Máme to v roli autority jednodušší než muži, kteří často 

autoritu pojímají mocensky nebo jde o stereotyp?  

Sestra Francesca Šimuniová:  

„Myslím, že jednodušší to mají muži, jelikož se nebojí svoji moc použít. Muži mají cíl a hledají 

k němu kroky, což je logické. Já jsem v situaci, kdy mám vedle sebe ženské společenství, ale 

také musím mířit k cíli. Mám na starosti finance, řízení a zjistila jsem, že mi v tom muži chybí. 

Když se o těchto praktických věcech bavím s mužem, osvěží mě to, je praktický a jde po cíli – 
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to já šílím. Muži nezvládají emoční stránku. Cítím, že v ženském společenství je větší synergie, 

jelikož máme potřebu společenství.“ 

Martina Viktorie Kopecká:  

„Já mám na starosti maličkatou faru a díky Bože za to, že se mohu koncentrovat na jiné věci. 

V mojí církvi, která nevytváří přebujelou hierarchii, máme kněze, biskupy a jeden z biskupů je 

patriarcha, který církev reprezentuje před státem. Na úrovni církevních obcí máme rady 

starších, kde předsedou není farář nebo farářka, ale laik. Otázkou je, jak vybudovat tým. Je 

důležité, aby ženy byly zvány do mužských společenství, aby přinesly to, co tam chybí.“ 

➢ Stává se Vám, že se na Vás lidé obracejí o duchovní radu právě proto, že jste 

ženy?  

Martina Viktorie Kopecká:  

„Za mnou chodí muži i ženy. Myslím, že mám výhodu v tom, že jsem díky terapii slyšela jak 

ženský, tak mužský pohled na věc. Mám úctu v člověka, který dá takhle mladé farářce šanci 

sdílet s ní svůj příběh. Dokážu si představit, že pro někoho není jednoduché, že si s nimi povídá 

mladá žena. Vnímám to jako ohromný projev důvěry a privilegium poslechnout si jejich příběh. 

Duchovní péče je ze strany mužů a žen specifická. Já ze své praxe poznávám, že je důležité 

dlouhodobé docházení a nejde o to, jestli jste muž, nebo žena.“ 

Sestra Francesca Šimuniová: 

„Doprovázím spíše ženy, se kterými jsem se potkala, jako jsou například naše oblátky, což 

jsou ženy, které chtějí žít naší spiritualitou mimo klášter. Když jsem dodělávala výcvik, měla 

jsem jednu klientku, ale explicitně jsem své služby nenabízela, jelikož jsem neměla čas.“ 

➢ Narazily jste jako ženy ve svém církevním životě někdy na překážku? Nebo že 

by Vám někdo cíleně řekl, že jste žena a tahle práce se k Vám nehodí?  

Martina Viktorie Kopecká: 

„Musím říct, že se mi tohle nikdy nestalo. I když jsem byla ve Vatikánu na 15. Plenárním 

zasedání biskupské sinody, jistě tam byli muži, kteří byli pro to, že žena nemá být kněz, ale 

nestalo se to. Mohla jsem mluvit po stejný časový úsek k papeži Františkovi jako muži, mohla 

jsem mít talár, nikdy se mi nestalo, že by mi něco zakázali. Může to být projev sympatie na 

osobní úrovni, ale spíš si říkám, jak je složité skloubit roli matky a ženy kněze v církvi. Pro 

mnohé je vize těhotné ženy kněze za stolem Páně dráždivý obraz. Jedná se ale také o rovinu 

ženského duchovního kněžství. Ptám se teoreticky sama sebe, jestli mne to diskriminuje, nebo 

mi to naopak přináší nové možnosti.“ 

Sestra Francesca Šimuniová: 

„Nepamatuju si, že by se mi něco takového stalo. Vyrostla jsem v evangelické církvi, takže 

jsem farářkou být mohla, ale nikdy jsem to povolání pro sebe necítila. Neměla jsem tedy 

tendenci nechat se vysvětit. Momentálně mám jako abatyše benedikci tedy určitou formu 

svěcení.“ 

sag 
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Jarní setkání Spirály  

19. 2. – 20. 2. 2021, online 

Od 19. 2. – 20. 2. 2021 proběhlo tradiční jarní setkání Spirály SAG, tentokrát na téma 

Feminismus… není sprosté slovo. Z důvodu pandemie Covidu proběhlo setkání pouze online. 

Setkání začalo krátkými seznamovacími hrami a již od začátku panovala příjemná atmosféra. 

Na úvod do tématu jsme zhlédli film „A better man.“ Film vyvolal mnoho otázek a podnětů 

k tématu muž x žena, násilí a usmíření. Zajímavé byly hlavně rozdílné perspektivy, které film 

ukázal a které nám pomohly nastínit téma nadcházejícího dne. Zároveň s naším setkáním 

probíhala i konference Sdružení Ackermann-Gemeinde, která se zabývala tématem Žena ve 

společnosti, kde jsme si jako Spirála připravili jeden programový bod. Program sobotního 

odpoledne přinesl zajímavé debaty s experty k tématu.  

Naše otázky, které jsme měli následně možnost pokládat se netýkaly pouze oblasti 

rovnoprávnosti (respektive znevýhodňování) mužů a žen, ale i oblasti česko-německých 

vztahů a jak je můžeme my, jako Spirála a Junge Aktion podpořit. Večer jsme měli online večeři 

a užili si společný závěr večera. Přestože setkání mohlo proběhnout pouze online, všichni 

jsme byli rádi alespoň za tuto formu a možnost vidět ostatní známé ze Spirály. 

spirála 

 

Noc kostelů 28. 5. 2021  

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. 

sag 

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, 
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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, 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.  

sag 

Česko-německý piknik na Vyšehradě  

 

V sobotu 7. srpna se, za nádherného počasí a ve sváteční atmosféře, uskutečnil náš 

dlouho očekávaný Česko-německý piknik na Vyšehradě. To, co jsme si dlouhou dobu museli 

odpírat a čeho jsme se nepochybně nemohli dočkat, se konečně stalo skutkem. Společné 

česko-německé setkání na jedné půdě – na Vyšehradě! Dlouho připravovaná událost se 

konala v rámci oslav 75. výročí od založení Ackermann-Gemeinde, naší sesterské organizace 

z Mnichova, která vznikla v roce 1946 a na jejíž činnost navazuje od roku 1999 naše Sdružení 

Ackermann-Gemeinde. Do budoucna společně!  

Obě organizace se při příležitosti Česko-německého pikniku prezentovaly společným 

prohlášením, v němž vzpomenuly čerstvě nabyté zkušenosti s útrapami, které nám přinesla 

koronavirová pandemie a s ní související vzájemné odcizení obou sousedních zemí. SAG i 

AG se proto v prohlášení vyslovily pro další setkání. „I do budoucna budeme, jakožto 

společenství vycházející z křesťanské víry, usilovat o smíření a živé sousedství Čechů a 

Němců a angažovat se pro svobodnou a sjednocenou Evropu.“  

Bohatý program na Vyšehradě  

Pro návštěvníky pražského Vyšehradu byl v rámci Česko-německého pikniku přichystán 

bohatý program pro děti i dospělé, který stál na pevných kulturních i duchovních základech. 

Celou naši vyšehradskou slavnost odstartovala už v 9.30 dopoledne česko-německá 

bohoslužba, kterou v bazilice svatého Petra a Pavla pronesl Mons. Tomáš Holub. Po tomto 

silném začátku byla dalším bodem na programu, rovněž v bazilice svatého Petra a Pavla, tzv. 

polední meditace, jejíž účastníci se mohli zaposlouchat do českých i německých meditačních 

textů za doprovodu varhanní hudby. Nebyly to ale jenom kázání, meditační texty a varhany, 

čím jsme návštěvníky našeho Česko-německého pikniku do baziliky svatého Petra a Pavla 

lákali. Ve vnitřních prostorech jedné z vyšehradských chloub totiž na naše hosty čekala také 

výstava Svědkové lidskosti s podtitulem – Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů 

v letech 1938–1945, jež přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili 

nacismu.  
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Krátce po poledni už následoval piknik jako takový. Zájemci si s sebou na Vyšehrad mohli 

přinést deky či vlastní jídlo. Kdo si ale nic na zub nevzal, o hladu, díky nám, nezůstal. V 

prostorách areálu Akropole totiž bylo možné si občerstvení zakoupit přímo na místě a sledovat 

tak vyhlášení vítězů Silvestrovského běhu, které bylo součástí této části programu, s plným 

žaludkem. Tou dobou už byl v plném proudu program v nedalekém Starém purkrabství, kde 

už od 11 hodin naplno probíhal seriál připravených diskuzí na nejrůznější témata spojená se 

soužitím Čechů a Němců bok po boku. Chceme vidět rozdíly? Vůbec první ze tří 

pětasedmdesátiminutových diskuzí nabídla debatu na téma Křesťané v Česku a Německu – 

slova, nebo činy?  

O své postřehy se přišli podělit abatyše česko-německého opatství Venio Francesca 

Stanislava Šimuniová, bývalý generální tajemník Ústředního výboru německých katolíků 

Stefan Vesper a Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze. Účastníci diskuze vedli velmi 

plodnou debatu, během níž se zmíněnému tématu dokázali pověnovat z obecnějšího i 

konkrétnějšího hlediska. „Samozřejmě tam jsou jazykové a kulturní odlišnosti. Dále jsou tam 

rozdíly ve zkušenostech, které souvisejí spíš s politikou nebo běžným životem,“ zamyslela se 

nad detaily, které Čechy a Němce činí rozdílnými, abatyše Šimuniová.  

S hledáním odlišností mezi křesťany v obou zemích už však byla o něco zdrženlivější: „Na 

křesťanské úrovni asi ani žádné velké rozdíly mezi Čechy a Němci vidět nechci,“ podělila se o 

svou zajímavou myšlenku, kterou následně i rozvedla: „Myslím si, že jako křesťané jsme si 

skutečně všichni rovni. Zažíváme stejné slabosti, stejné starosti, ale také stejné radosti. Věřím, 

že vírou jsme spojeni.“ Do další, tentokrát už odpolední, debaty se zapojil i předseda našeho 

Sdružení Ackermann-Gemeinde Daniel Herman. Spolu s ním vzali mikrofon do ruky předseda 

mnichovské Nadace Adalberta Stiftera Peter Becher a ředitelka spolku Antikomplex Tereza 

Vávrová, aby spolu diskutovali na téma Dějiny Čechů a Němců – příkopy, nebo mosty?  

Sousedící země = užší vztahy 

Také třetí a zároveň poslední diskuze měla velmi silné obsazení: senátor Mikuláš Bek, 

europoslankyně Markéta Gregorová, a předseda Ackermann-Gemeinde Martin Kastler. Téma 

debaty? Češi a Němci v Evropě – brzda, nebo motor? „Česko-německý piknik není jen 

připomínkou vztahů minulých, ale především budování vztahů nových a upevňování toho, co 

jako Češi i Němci máme,“ poznamenala jediná žena debaty, europoslankyně Markéta 

Gregorová. „Jak padlo i v diskuzi, které jsem se účastnila, sousedící země mají vždy užší 

vztahy než země, které k sobě mají geograficky dál. Z toho úhlu pohledu by se tedy zdálo, že 

nemáme nikterak výjimečné vztahy. Unikátní však je, jak odlišně, leč vedle sebe, jsme se 

rozvíjeli a co si díky tomu teď můžeme nabídnout, ať už bilaterálně nebo v rámci Evropské 

unie.“  

Diskuze, ostatně jako celý Česko-německý piknik na Vyšehradě, jasně naznačila 

potenciál, jaký česko – německé sousedství pro oba státy má. „Celou akci považuji za 

užitečnou právě v tom si připomínat, čím výjimeční jsme i čím výjimeční nejsme, abychom toho 

mohli patřičně využít,“ řekla závěrem Markéta Gregorová, česká europoslankyně. Kromě 

zmíněných diskuzí byla pro návštěvníky velkým tahákem tzv. živá knihovna v areálu Akropole. 

Ta probíhala ve čtyřech tematických stanech, v nichž zajímavé osobnosti vyprávěly o svých 

životních příbězích.  
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Příběh velké česko-německé lásky  

Jedním ze čtyř tematických stanů, v nichž souběžně proběhlo šest půlhodinových výstupů, byl 

i ten sousedský. Právě v něm vystoupili se svým silným životním příběhem manželé Dulíčkovi, 

kterým změnila život zdánlivě tak obyčejná věc, jakou je dobrovolnictví. Během něj totiž Čech 

Lukáš a Němka Natascha našli jeden druhého. „Poznali jsme se během Evropské dobrovolné 

služby, kdy jsem působil v Ackermann-Gemeinde v Mnichově a má budoucí žena byla v Praze 

u Antikomplexu. K našemu prvnímu sekání došlo v září 2014 na jedné akci pro odsunuté 

Němce v mnichovském Maximilianeu. Já jsem se účastnil za AG a Natascha za Antikomplex. 

Když jsme se tam při recepci potkali, dali jsme se do řeči a pak už to šlo ráz na ráz,“ prozradil 

manžel Lukáš, jak došlo k prvnímu setkání s jeho drahou polovičkou. Pochopitelně se nevyhnul 

ani otázce na kulturní rozdíly mezi ženami z obou zemí: „Řekl bych, že německé ženy jsou 

emancipovanější než ty české. Natascha je naštěstí skvělá výjimka, s tím jsem moc spokojený. 

Je to třeba tak, že nemá problém pro mě vařit, ale vím, že v Německu je celá řada žen, která 

by ten problém měla,“ uvědomuje si výjimečnost své ženy šťastný manžel. „Další maličkost, 

která mě napadá, je, že české ženy s sebou takřka vždycky nosí kabelky, v nichž mají všechny 

praktické věci. Moje žena má třeba kabelku, ale vůbec v ní nemá kapesníky nebo pití. Na to ji 

musím upozorňovat. Zkrátka mi připadá, že české dívky jsou za každou cenu praktické,“ 

prokázal smysl pro detail pan Dulíček. Jeho paní v tom nezůstala dlouho pozadu: „Mě zase 

napadá, že se v Česku všichni všude zouvají. Nejen na návštěvě, ale třeba i u doktora.“ Během 

života v obou sousedních státech poznal Lukáš Dulíček i rozdíly z kategorie obecných: „Když 

to vezmu ve větším měřítku, německá společnost je asi trochu tolerantnější a otevřenější – 

snad i kvůli kulturní a rasové rozmanitosti. Když má někdo v Česku jinou barvu pleti nebo je 

přistěhovalec, tak se na to přece jen díváme jinak. Máme jiné vnímání toho, co je korektní a 

co nekorektní,“ prozradil svůj pohled na věc. 

Z lidického očistce až na Vyšehrad  

V živé knihovně se to silnými příběhy jen hemžilo. Ve stanu svědků sklidil potlesk pan Jiří Pitín, 

přeživší lidického masakru z června roku 1942. „Měl jsem to štěstí, že jako školák jsem to tak 

těžce nevnímal. Jistě každý pochopí, že v dětství mají kluci jiné starosti,“ svěřil se pan Pitín, 

kterému v době vyhlazení Lidic bylo pouhých sedm týdnů. „Teprve když jsem byl starší, tak 

jsem si začal více uvědomovat.“ „Moje tetička, která nahradila mé rodiče, se o mě dobře 

starala, byť za, sociálně, ne úplně ideálních poměrů. Pracovala jako uklízečka, doma jsme 

bydleli v jedné místnosti, což vlastně byla bývalá sušárna,“ vzpomínal na své specifické dětství. 

„Pamatuji si, že tam byla taková předsíňka s dveřmi, které měly rozbité a poslepované okénko. 

To proto, že po atentátu na Heydricha prohledávaly všechny německé složky spoustu bytů, 

aby našly ty, kteří měli s atentátem, co dočinění. Nacisté tenkrát navštívili i mou tetičku a 

pažbou od nějaké zbraně rozbili to okénko. To je taková moje vzpomínka z dětství.“ V 

současné době se pan Pitín věnuje činnosti v Českém svazu bojovníků za svobodu. „Jedním 

z našich úkolů je starat se o naše starší členy. Hlavní náplní naší činnosti jsou však setkávání 

s mládeží, které se snažíme předat naši historickou zkušenost v naději, že je nečeká nic 

podobného. Zkrátka jim říkáme, co je válka, jaké má důsledky a také to, že je to to nejhorší, 

co může člověka v životě potkat,“ nastínil, jaká je úloha organizace, v níž je dlouhodobě činný. 
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Sousedská pohoda  

Kromě stanu svědků a sousedského stanu měli návštěvníci možnost nahlédnout do stanu 

božího a kulturního. Zatímco ten boží nabízel posluchačům trochu té náboženské tématiky, v 

tom kulturním vystoupili zástupci všelijakých druhů umění, od fotografa až po sochařku. 

Na germanistu Jana Kvapila z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který v kulturním 

stanu hovořil o stopách němčiny v českém jazyce, zanechala akce vyloženě pozitivní dojem. 

„Co považuji za nejdůležitější na tomto pikniku? Neformální setkání s přáteli a známými, s 

nimiž jsme se po dobu uzavírek hranic a lockdownů nemohli normálně stýkat. Příjemné 

rozhovory, připomenutí si známých i méně známých tváří. Prostě taková sousedská pohoda,“ 

kvitoval. 

Literatura, film, prohlídky… 

Mimo živé knihovny a plodných debat si na své přišli i milovníci literatury či filmu. V kostele 

Stětí svatého Jana Křtitele probíhala v odpoledních hodinách autorská čtení s česko-

německou tématikou, na ředitelství NKP Vyšehrad zase probíhala filmová promítání. Český 

režisér Bohdan Sláma například uvedl svůj film Krajina ve stínu (2020). Nepochybně 

zajímavým zpestřením pak byla stínohra Vodníček.  

Zcela unikátní zážitek pak představovaly prohlídky Vyšehradu, baziliky svatého Petra 

a Pavla s naším místopředsedou Petrem Křížkem nebo meditativní prohlídky sálu Gorlice. 

Veřejnost tak, v rámci našeho Česko-německého pikniku, často viděla místa, která jí běžně 

zůstávají zapovězena. Neméně poutavá pak určitě byla autorská prohlídka výstavy “WLCM – 

welcome” s Birgitt Fischer, německou umělkyní žijící a tvořící v Praze. V neposlední řadě jsme 

samozřejmě mysleli i na děti, pro které byl na Vyšehradě připravený program plný her, 

pohádek a kreativity. Věříme, že se náš dlouho chystaný Česko-německý piknik líbil a že se, 

v souladu se zmíněným společným prohlášením AG a SAG, budeme při příležitosti podobných 

událostí potkávat jen častěji. 

sag 

 

Beseda s Jiřím Pitínem, Collegium Bohemicum 

17. 9. 2021, Ústí nad Labem 

 

Collegium Bohemicum nás přizvalo ke spolupráci v rámci česko-německých besed, které se 

uskutečnily v Muzeu města Ústí nad Labem. Přizvali jsme proto pana Jiřího Pitína na komorní 

debatu, které náš pozvání přijal. Připravili jsme si krátký rozhovor dohromady s jeho ženou 

Janou Dubskou.  

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. 
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➢ 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 pamatujeme věci, které 

jsou uloženy emocí. A děti skutečně zpozorní (alespoň většina z nich) a navíc já s sebou ještě 

nosím obrazové materiály, nosím s sebou takový 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 hromadných 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.“  

➢ 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 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.“  

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

Jiří Pitín: „Lidi mě mají rádi, protože je se mnou většinou zábava, já se moc rád směju. Jinak 

musím říct, že já nejsem v principu optimista. 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 je hluboce ve 

mně, tak to není žádný „ejchuchu“.  

➢ 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.“ 

➢ O co či o koho opíráte svůj život? 

Jiří Pitín: „No tak z živých je to má drahá choť. A potom mně pomáhají dva kocouři. A v 

noci mně pomáhá 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. Významně mě poznamenala absence rodiny, nejbližších 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 nemohly vyvinout emoční vazby. 

Počítám, že jsem citově v té praktické rovině tak trochu neznalý neumětel. A proto vlastně 

taky ty plyšové hračky, protože jsem – a to je důležité, tahle dvě slova – jsem 

„nedomazlený“ a „nedohraný“. Celý život.“ 

➢ Může ještě člověk s Vašimi zkušenostmi věřit v dobro? 
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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.“  

➢ „Je pamětníkům nasloucháno a padá to na úrodnou půdu?“ 

Jiří Pitín: „Byli jsme Muzeu v Ústí nad Labem na výstavě 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, informační 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.“ 

  

Podzimní setkání Spirály  

24. 9. – 26. 9., Brno 

Ve dnech 24. 9. – 26. 9. proběhlo podzimní setkání Spirály SAG v Brně, kterého jsem 

měla tu možnost poprvé účastnit. Setkání začalo srazem na ubytování v pátek, okolo čtvrté 

hodiny odpoledne 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 představení 

různých organizací. Hned první večer, po večeři proběhla první část programu, kterou bylo 

představení organizace Milion chvilek pro demokracii. Přišla jejich samotná mluvčí a kromě 

tedy základních informací o tomto hnutí a jeho fungování, nám zodpověděla všechny dotazy 

a započala diskusi o nadcházejících volbách. Další den, v sobotu, byla připravena „přednáška“ 

přímo od občana a politického aktivisty z Běloruska.  

Andrei Kalavur nám vysvětlil problematiku Běloruska a jeho současné politické situace, pokusil 

se nám přiblížit současnou 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 především svoje fungování, 

zaměření a své zkušenosti. Celkově byli všichni zástupci/prezentátoři dobře vybraní, pestrost 

jejich cílů a hlavních myšlenek dobře pokryla 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 přehlceni informacemi, je samozřejmě těžké vědět o všem, co se 

děje, ale přesně akce, jako bylo toto podzimní setkání, mohou pomoct si všimnout jiných 

aktuálních témat či problémů, kterým je také potřeba věnovat pozornost – například mě asi 

nejvíce zaujala „přednáška“ pana Kalavura z Běloruska.  

Tato část programu na mně zanechala největší dojem, jelikož jsem si uvědomila, že široká 

veřejnost obecně není vůbec ani z poloviny tak dobře informovaná jako já, o situaci a 

problémech Běloruska. Zároveň bych ráda upozornila na jarní setkání spirály – Hranice 

geografické, hranice osobní. Jak mění Covidová situace jejich vnímání? A jak podle tebe 

pomáhá Spirála hranice 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 referenti, 
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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 za finanční podporu, díky které se setkání může uskutečnit. Pro mě 

téměř až nepředstavitelné, že to, co se tam odehrává, je skutečné a odehrává se to v Evropě. 

Nejděsivější na celé této problematice pro mě bylo to, že nejen informace se nedostávají 

z Běloruska ven, ale že zároveň obyvatelé nemají moc možnost spolu komunikovat, 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 motivovalo 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 moci účastnit i dalších těchto setkání a že budou připravené stejně dobře, 

jako bylo toto!  

Anna Marie Truncová  

 

Česko-německé dny kultury, Collegium Bohemicum 

9. 10. 2021, Řehlovice  

Festival Dny české a německé kultury je v plném proudu a na celkem 85 akcích z 

oblasti hudby, literatury, umění, společnosti, filmu a divadla se vše točí kolem pojmu domov. 

Tyto akce se konají mimo jiné za pomoci Collegium Bohemicum a Euroregion Elbe/Labe.  

V sobotu 09.10.2021 se zájemci sešli na akci v Kulturním centru Řehlovice v Ústí nad Labem 

na téma "Dobrovolnická služba v České republice a Německu". Film "Všechno jinak" provází 

hlavní hrdinky Leonie z Lipska a Markétu z Prahy různými etapami jejich dobrovolnické služby: 

od semináře a jazykového kurzu přes komplikace způsobené pandemií, přes obavy, starosti, 

první úspěchy a milníky až po reflexi roku plného událostí. V příjemné atmosféře byl čas klást 

otázky letošním dobrovolníkům. Podělili se o své první dojmy, očekávání, jazykové úspěchy a 

motivaci, proč se této výzvy zúčastnili.  

Následný workshop Christopha Mauerera na téma "Co pro nás znamená domov a jak ho 

pěstovat?" podnítil účastníky k prozkoumání pojmu domov v jeho různých aspektech, jako 

např.: Lidé, místa, kultura, jazyk (nářečí), víra a nejprve v malých skupinách diskutovat o 

významu těchto aspektů. V následujícím příspěvku Mauerer přednesl historické podněty k 

dějinám německé menšiny v (západních) Čechách a jejich způsobu udržení domova, na které 

navázala skupinová diskuse. Různorodé publikum poskytlo mnoho nových pohledů 

založených na osobních zkušenostech a generačních rozdílech, které byly zahrnuty do 

příspěvků. 
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Edukační program Svědkové lidskosti  

podzim 2021  

Sdružení Ackermann-Gemeinde již v minulém roce nabízelo základním, středním 

školám a gymnáziím projekt „Němčina online“. V tomto roce jsme si pro základní, střední školy 

a gymnázia připravili tzv. „doprovodný program“ naší putovní výstavy Svědkové lidskosti, který 

vznikl ve spolupráci s Eliškou Pekárkovou. 

Nabízí 90minutovou interaktivní česko-německou výuku, která bude vedená skrze vyškolené 

lektory zajištěných ze strany SAG. Projekt je nabízen nejenom prezenční formou, ale i hybridní 

a online formou v českých a německých školách.  

Vytvořili jsme taktéž zcela nové webové stránky www.edukace-sag.cz.  

 

Více informací o činnosti spolku naleznete na našich webových stránkách 

www.ackermann-gemeinde.cz 

  

http://www.edukace-sag.cz/
http://www.ackermann-gemeinde.cz/

