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Slovo duchovní rádkyně 
a  dalšího  zboží.  Rusko  vyhlásilo 
částečnou mobilizaci. Počet nově 
zjištěných  případů  Covidu  opět 
roste… Dusivou atmosféru těchto 
zpráv ještě podtrhují chladné, ml-
havé a deštivé dny nastupujícího 
podzimu. A přece dvě významné 
události  těchto dnů bychom ne-
měli  přehlédnout.  Jsou  jako  pa-
prsky hřejivého slunce v korunách 
podzimně zbarvených stromů.
Jedna zcela nepřehlédnutelná – 

úmrtí a pohřeb královny Alžběty II. 
a naopak ve stínu sdělovacích pro-
středků zapomenutá návštěva Pa-
peže Františka v Kazachstánu, kde 
vystoupil na Kongresu světových 
náboženství.  Čím  nám  mohou 
obě  události  posloužit  v  našich 

Úvodní slovo 

M ěli  jsme na Velehradě setkání spolužáků 
z  ročníku,  který  nastoupil  do  semináře 
v roce 1970. Bylo na co vzpomínat. Na-

vštívili jsme i Staré Město s novým kostelem a novou 
expozicí v muzeu. Síla našich vzpomínek vybledla při 
pohledu o více než tisíc let zpět. Expozice je interak-
tivní a využívá současnou techniku. Hleděli jsme na 
mapu tehdejší Evropy a litovali, jak málo se za našich 
školních let učilo o těchto událostech. Je to Evropa 
tehdejší a současná zároveň.
Aby člověk porozuměl všem vztahům a pochodům 

ve složité společnosti, potřebuje odstup, nadhled, ji-
nak se nevymaní z emočních vlivů, které mnohdy za-
slepují. Ale jen natolik, aby se nestal chladným kalku-
látorem, bez ohledů na cokoli. V životě balancujeme 
mezi zaslepeností a bezohledností.
Vždycky  zpozorním,  když  v  rozhlase  zaslechnu 

„před válkou“. Od dětství to znamenalo období před 
roky 1938–39. Naopak  „po válce“  znamenalo  po 
pětačtyřicátém. Dnes „před válkou“ není ani celý rok. 

všedních  dnech?  Jako  refrén  se 
opakují  slova  –  služba,  věrnost 
a zodpovědnost, služba společen-
ství, stmelování, schopnost dialo-
gu i s těmi „jinými“, ale  i vzneše-
nost  a  humor,  to vše vyrůstající 
z věrnosti evangeliu a naděje. Je 
to přiklad moudrého  stáří,  které 
oslovuje  mladé,  příklad  zralosti 
plodů, které k podzimu patří. 
Mně osobně zasáhl ještě jeden 

moment  z  pohřebního  obřadu 
královny Alžběty,  který měl  cel-
kem tří části. V té první ve West-
minsterském opatství a v průvodu 
Londýnem  byla  rakev  ozdobená 
královskými  insigniemi  –  koru-
nou,  žezlem  a  jablkem,  aby  ná-
sledně v  té druhé v kapli  sv. Jiří 

Babí léto se odkládá… Tak hlásal 
titulek v novinách. A co dalšího 

se na nás valí z novin, když otevře-
me internet, nebo zapneme rádio či 
televizi. Kolik zaplatíme za elektři-
nu a teplo? Stoupají ceny potravin 

Co bude po válce? Jak se to promítne do podoby 
Evropy? Kdo prosadí své zájmy bez ohledu na ostatní 
a kdo zaslepeně bude hájit to své za každou cenu?
Zkušenost česko-německého hledání společného 

života po válce, té druhé světové, musí být příležitos-
tí poznat, že válka nemůže mít dobré plody. Náprava 
všeho poškozeného – nejen domů, měst a toho, co 
nazýváme infrastrukturou, ale hlavně lidských vzta-
hů, důvěry, solidarity, odpuštění, to vše má své zá-
konitosti a svou vlastní ekonomiku, ve které je hlavní 
hodnotou oběť. Už teď mysleme na úkoly po válce…

Mons. Adolf Pintíř, předseda

foto: © úžasnáMorava.cz
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I Vy můžete být součástí těchto textů,  
stačí napsat Vaši nejmilejší vzpomínku  
na e-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz

Co v knize rozhovorů s Tonim nebylo 

Knižní rozhovor s Antonem Ottem vznikl tak tro-
chu nedorozuměním. Alespoň Toni byl překvapen, 

když zjistil, že souhlasil s knižním rozhovorem. Původ-
ně si myslel, že půjde o nějaký delší časopisecký roz-
hovor. Scházeli jsme se řadu měsíců, přibližně jednou 
za čtrnáct dní, a povídali si. Setkání většinou začínala 
tím, že mi vysvětloval, že kniha o něm není dobrý ná-
pad, že když už – tak by bylo cennější naspat knihu 
o Ackermann-Gemeinde, a končili jsme většinou v ně-
jaké hospůdce poblíž (s vypnutým mikrofonem). Tehdy 
se Toni rozhovořil, jak ho všichni známe z večerních 
posezení během různých konferencí a setkání.
Většinou nezůstalo u  jednoho půllitru, dali  jsme 

aspoň ještě jedno malé či štamprličku. Tony vyprávěl 
a  já se snažil si to všechno ukládat do paměti bez 
nahrávání, bez papíru na poznámky. Mnohdy to však 
byly detaily, které dokreslovaly, o čem se v knize ba-
víme. Mluvili  jsme o studentských revoltách v Ně-
mecku v osmašedesátém, o denacifikaci, jak ji viděli 
jeho kolegové z vězeňské služby. Vyprávěl o živé spo-
lupráci s vrstevnicemi při pastoraci mládeže, o tom, 
jak byla v Německu přijata encyklika Humanae vitae 
a jak si s komplikovaným tématem poradil coby mladý 
kaplan. Mluvili jsme také o velmi osobních souvislos-
tech jeho několikerého naprostého vyhoření a také 

o tom, co všechno se mu podařilo vypátrat o okol-
nostech odsouzení a smrti jeho tatínka. 
Citlivě jsem jeho vyprávění zpracoval, a když byly 

kapitoly připravené, donesl  jsem mu  je k autorské 

roku připomínat svou konečnost, 
můžeme  se  zamyslet  nad  tím, 
jaké koruny našich úkolů, výkonů, 
úspěchů… jednou odložíme na ol-
tář a zůstane jen žena či muž před 
svým Stvořitelem, který nás miluje 

a otevírá nám náruč, do svých dla-
ní bere i naše strachy a úzkosti. 
Podzim  je  čas mlh a plískanic, 

ale i čas barevných stromů, plodů 
a naděje.

s. Angelika, duchovní rádkyně SAG

na hradě Windsor byly odevzdá-
ny na oltář. V  té první části byla 
pohřbívána  královna, v  té  druhé 
stojí  před  Stvořitelem  žena Alž-
běta,  jako  stvořený člověk. Až  si 
budeme  s  koncem  liturgického 

Vzpomínky na Mons. Antona Otteho 
Po celý rok publikujeme v Informačních listech vzpomínky  

na našeho zesnulého Mons. Antona Otteho. I v tomto vydání se vzpomínkami  
na tak vzácného člověka, který Mons. Otte byl, pokračujeme. 
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kontrole. Toni byl pečlivý čtenář. Většinou ovšem na-
hrazoval jednotlivá slova přesnějšími výrazy, v těch 
výše uvedených pasážích ale škrtal celé odstavce. To 
si můžeme nechat na besedy nad knihou, když myslíš, 
že to je důležité, bránil se. Věděl z vlastní zkušenos-
ti, že psané slovo už žije vlastním životem a snadno 
může někoho ranit. A Toni chtěl udělat pro vzájem-
né porozumění a dobré sousedské vztahy maximum. 
Zvláště když kniha vyšla zároveň česky a německy.
Vlastně ještě jedno téma v knize chybí a Anton mi 

to jednou zřetelně řekl. Prý v knížce není nic o tom, 
že v  životě chyboval a  leccos nezvládl. Nebyla  to 
výtka, jen pokorné vyznání, jaké si dovolí jen velký 
člověk.

Josef Beránek  

Je milé vzpomínat na milého člověka. Proto je vzpo-
mínka na kanovníka Antona Otte, který nedávno 

zemřel, potěšující i přes bolest kterou působí smrt.  
Poznal  jsem se s ním hned, když začal  jezdit po 

Sametové revoluci do Prahy. Záhy jsem si všiml, jak 
navazuje množství osobních kontaktů při nejrůzněj-
ších příležitostech. A tak tomu bylo po celých třicet 
let až do závěru jeho života. Poznal jsem záhy i další 
skvělé osoby z Ackermann-Gemeinde. Za všechny 
připomínám pana Olberta, s nímž kanovník Otte po 
desetiletí spolupracoval.
Nejvíc kontaktů jsem s kanovníkem Ottem měl od 

doby, kdy  jsem se stal vyšehradským kanovníkem 
(2008), kterým on už byl. Pokud nebyl na cestách 
v Německu nebo po Čechách, setkávali jsme se pra-
videlně třikrát v týdnu na společné ranní modlitbě 
kanovníků kapituly a kromě toho při nedělních bo-
hoslužbách. A  samozřejmě  také u kávy. Tam  jsem 
někdy byl jeho „neoficiálním jazykovým poradcem“. 
Kanovník Otte uměl dobře česky, ale někdy se snažil 
do češtiny převést německá složená slova, v nichž si 
němčina trochu libuje, ale v češtině jsou spíš výjim-
kou. A tak jsem některá dlouhá německá slova pomá-
hal „rozkládat“ do několika českých výrazů, což nás 
bavilo a také sbližovalo.
Kanovník  Otte  byl  člověkem  společenským 

a o společenství kněží velmi stál. Proto se neodloučil 
od Vyšehradu ani když se po svém odchodu do dů-
chodu přestěhoval do nedalekých Emauz. A tak když 
byl v Praze, nechyběl na ranních modlitbách kapituly 
ani na následném posezení u kávy. 

Někdy se význam člověka stane nejvíc viditelným 
až po jeho smrti. Tak tomu bylo i tentokrát. Najednou 
začnou blízcí i vzdálenější lidé říkat jak jim chybí, jak 
litují, že už ho nepotkávají. A zádušní mše v naplně-
né vyšehradské basilice byla „přehlídkou pamětníků“, 
kteří si ho v posledních třiceti létech zamilovali a kte-
ří si ho vážili. Při tomto rekviem byla připomenuta 
slova, která se v době prezidentování Václava Havla 
stala populárním heslem, a která byla posléze jiný-
mi lidmi vysmívaná. Totiž že „pravda a láska zvítězí 
nad lží a nenávistí“. Když jsem četl knihu rozhovorů 
s Josefem Beránkem „Vzdálená Evropa“ a připomínal 
si tak křivdy, které kanovník Otte utrpěl, uvědomil 
jsem si, jak je úžasné, že tento člověk nezatrpkl, ač by 
k tomu měl pádné důvody. Jeho upřímné a neokázalé 
křesťanství spolupůsobilo na tom, že v životě kanov-
níka Otteho pravda a láska vítězily nad lží a nenávistí, 
která ho obklopovala a ohrožovala. Také proto mohl 
tak silně a vytrvale naplňovat své poslání, totiž sloužit 
vždy a všude jako podnět i nástroj ke smíření – asi ne 
jen mezi Čechy a Němci, protože rozdělení se stále 
děje a stále potřebuje být překonáváno. Své poslání 
kanovník Otte – pro mnohé prostě Anton nebo Toni 
– naplnil a na nás je, abychom nejen vzpomínali, ale 
také pokračovali.

Mons. Aleš Opatrný, Kapitel 

Stál jsem u pultu v obchodě s pohledy a devocioná-liemi na poutním místě Vierzehnheiligen a vybíral 
nějaký obrázek na památku.  
„Pojď, připijeme si na zdraví“,  řekl Toni, který se 

z ničeho nic objevil a už platí dvě malé lahvičky „zá-
zračné“ bylinné pálenky. A tak jsme v podvečerním 
slunku vychutnávali krásu chvíle.  
„Vždyť je tady vlastně doma,“ napadlo mě. Sem byl 

přesazen a tady nově zakořenil. Zlobil jsem ho někdy 
a říkal jsem mu, že pravý Heiligenstadt je v Durynsku 
v Eichsfeldu, ale on se jen smál. Málokdy se nechal 
strhnout, aby se rozčílil. 
Jen letmo se mě dotkla myšlenka, že je to před-

zvěst podzimu, úrody a sklizně…
Toni už se raduje, že našel brány Svatého města, 

nebeského Jeruzaléma. V ústrety mu jde zástup ne 
čtrnácti, ale tisíce svatých.  
Nám nezbývá než dál hledat svou cestu, vzpomínat 

na jeho laskavý úsměv a těšit se…
Mons. Adolf Pintíř
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rekonstruuje, a tak jsme před sebou viděli krásný sta-
vební plot, ale také informační tabule, kolem kterých 
bylo uspořádáno Meeting Brno. Na jedné straně bylo 
malé pódium, kde byli účastníci pochodu přivítáni po-
zdravem a proslovem, na druhé straně byl vedle stán-
ků mezinárodních partnerů dětský koutek. Ve stejné 
době se v Brně konaly Mendelovy slavnosti, kde se 
hlasitě slavilo 200 let od jeho narození. Na Mendlově 
náměstí, přímo před klášterem, bylo postaveno velké 
pódium a stánky s jídlem a pitím, takže se v klášterní 
zahradě vytvořila pestrá směsice věřících a návštěv-
níků festivalu.
A  tak  se  stalo,  že  jsme  si  vyměňovali  názory 

s účastníky pochodu smíření, zatímco v pozadí skota-
čila celá zoologická zahrada koček, psů a tygrů v po-
době obrázků na dětských tvářích. Celá akce byla 
dobře zkoordinována, takže když se v 18.30 hodin 
konal pietní akt u památníku, nehrála z vedlejšího pó-
dia žádná hudba a svíčky za zemřelé se mohly zapalo-
vat v pietním tichu. Poté se účastníci obou akcí opět 
promíchali a všichni se mohli těšit na večerní pro-
gram. Poté, co se všichni účastníci pochodu smíření 
rozloučili s městem, rozebrali jsme kolem 20. hodiny 
také náš stánek a užili si večer s velkým ohňostrojem 
Mendelova festivalu.  sag

V e dnech 22.–31. června se v Brně opět konal 
festival Meeting Brno. Již posedmé se sešli 
lidé, aby si připomněli brněnský pochod smr-

ti z roku 1945, během kterého bylo po skončení dru-
hé světové války vyhnáno z Brna k rakouským hrani-
cím asi 27 000 německy mluvících obyvatel. Většinu 
z nich  tvořili  ženy, děti a  staří  lidé,  z nichž mnozí 
podlehli mučení a námaze pochodu. Hlavním bodem 
festivalu je pochod smíření, který se koná již 17 let. 
Od roku 2015 je směr pochodu obrácený a symbo-
licky začíná u hromadného hrobu v Pohrlitz a od 9.30 
ráno do 18.00 večer se jde část pochodu, konkrétně 
30 km s přestávkami na  jídlo a vzpomínky a končí 
v zahradě Augustiniánského opatství u Mendelova 
muzea. Mnoho zahraničních partnerů, jako například 
„Sudetští Němci“, a také my jako Ackermann-Gemein-
de jsme přivítali účastníky pochodu v brněnské za-
hradě naším malým informačním stánkem, abychom 
symbolicky přispěli svým dílem k této vzpomínkové 
akci. Zahrada patří k augustiniánskému klášteru sva-
tého Tomáše na Starém Brně, kam bylo v té době 
soustředěno německy mluvící obyvatelstvo. 
Dnes  skutečnost  připomíná  památník  v  zahra-

dě,  které  obvykle  dominuje  Mendelův  centrální 
historický skleník. Skleník se však v současné době 

Festival Meeting Brno 

zd
ro

j K
ar

el
 P

až
ou

re
k



6  /SAG – Informační list 9/2022

Sudetoněmecký den v Hofu 

Zelinsky. Mimo to je sobota naplněna prezentacemi 
a přednáškami připravovanými jednotlivými krajan-
skými či politickými uskupeními sudetských Němců, 
sdružením vysídlených Krnovanů,  či  Selingerovou 
obcí. Mě pochopitelně nejvíce zajímá akce připravena 
Ackermann-Gemeinde. Po celý den se také prezen-
tují různá uskupení na svých stáncích v předsálích. 
Svou prezentaci měla  i Ackermann-Gemeinde, ale 
i německé spolky z České republiky. Sobotní večer je 
pak završen velkým kulturním večerem sestaveným 
z vystoupení kulturních skupin jednotlivých uskupení. 
Zůstavší Němce z Česka na něm letos zastupoval pan 
Šulko – zpěv lidových písní z Chebska v chebském 
nářečí a jeho syn, který ho doprovázel na citeru. 
Nedělní program vždy začíná římskokatolickou mší 

sv. celebrovanou většinou místně příslušným, nebo 
hostujícím biskupem. Letos mši sv. celebroval plzeň-
ský emeritní biskup František Radkovský. Ve svém ká-
zání označil sudetské Němce za stavitele mostů mezi 
Čechy a Němci. Po mši vždy následuje  slavnostní 
průvod vlajkonošů a krojovaných skupin. V průvodu 
šli i zástupci zůstavších Němců, a to rodinou Šulko-
vou z Manětína a sourozenci Cäsarovými ze Šum-
perka. Po něm pak následuje Hlavní shromáždění. To 
zahajuje místopředseda krajanského sdružení přivítá-
ní vzácných hostů. Po něm následuje uctění památky 
v posledním roce zemřelým sudetských Němců a po-
litickými projevy: Mluvčího Sudetoněmeckého krajan-
ského sdružení Dr. H.c. Berda Posselta, bavorského 

J iž v roce 1950, pouhých 5 let po skončení války, 
se vyhnaní sudetští Němci sešli o svatodušních 
svátcích na svém velkém setkání. Takové setkání 

se pak opakovalo každý rok o Letnicích jako Sude-
toněmecký den. U nás se těmto výročním schůzím 
říkalo revanšistické. Každý sudetoněmecký den, který 
se koná v kterémkoli německém městě, má i politic-
kou část, kterou využívají němečtí politici k politické 
agitaci zejména před volbami, a jakousi folklórní část, 
která je mnohem více populární. Vysídlení sudetští 
Němci se setkávají se svými bývalými krajany. Schá-
zejí se z měst a vesnic, kde spolu žili před vysídlením, 
protože vysídlení je zaválo do různých částí Němec-
ka, ale  i do  jiných zemí. Sudetoněmeckých dnů se 
účastní i sudetští Němci z Argentiny a Severní Ame-
riky, ze Švédska i jiných zemí. 
V úvodu jsem napsal, že od roku 1950 se Sude-

toněmecký den koná každoročně. Existují však dvě 
výjimky: pandemické roky. V letech 2020 a 2021 se 
Sudetoněmecký den kvůli protikoronavirovým opatře-
ním nekonal v obvyklém rozsahu. Ale i v těchto dvou 
letech se konal, byť na mnohem komornější úrovni, 
zejména v roce 2020 to bylo on-line. Loni to bylo také 
jen v úzkém kruhu, ale i tak mohlo být za přísných 
protikoronavirových opatření přístupný veřejnosti. 
Sudetoněmecký den, který trvá od pátku do ne-

děle, vlastně až do pondělí, kdy je v Německu ještě 
svátek. Začíná vždy v pátek dopoledne tiskovou kon-
ferencí, odpoledne následuje uctění zemřelých polo-
žením věnce u památníku obětí. Páteční program je 
pak zakončen slavnostním večerem, na kterém jsou 
předávány kulturní ceny Sudetoněmeckého krajan-
ského sdružení, a to v oblasti hudby, literatury a pu-
blicistiky a lidového umění. 
Tento večer se koná vždy pod záštitou zemského 

ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci. Výstavní 
areál se všem návštěvníkům otevírá v sobotu. Dopo-
ledne pak vyplňuje slavnostní zahájení s pozdravný-
mi projevy představitele města a zástupce bavorské 
zemské vlády a s předáváním Ceny Karla IV. Sude-
toněmeckého krajanského sdružení. V letošním roce 
byly ceny uděleny dvě, a to za rok 2021 – tu obdr-
žel rumunský prezident Klaus Werner Lohanus a za 
rok 2022  ji obdržel prezident Ukrajiny Volodymyr 

foto: © Sudetendeutsche Landsmannschaft
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tomu tak ale nebylo. Míst k sedění, kromě haly, bylo 
výrazně méně, kraje a obce proto nebyly označeny. 
Vše se navíc odehrávalo ve třech různých úrovních – 
přímo před vchodem do hlavního sálu, o patro níže 
ve foyer hlavního sálu a o další patro níže ve foyer 
malého sálu, jinak také u vstupu pro dodavatelů. 
Letošní  Sudetoněmecký  den  rozhodně  nepatřil 

k těm nejúspěšnějším. Ale hlavní úkol, vzájemné se-
tkání  sudetských Němců, byl nepochybně splněn. 
Jak jsme zjistili v Hofu, příští Sudetoněmecký den se 
bude konat opět v Regensburgu. Snad se organizátoři 
poučí z chyb posledního Sudetoněmeckého dne před 
pandemií, který se konal právě v Regensburgu a ne-
byl účastníky hodnocen jako nejúspěšnější. 

Hans Korbel

ministerského předsedy Dr. Markuse Södera. S po-
zdravným projevem vystoupil i poslanec Parlamentu 
ČR Pavel Bělobrádek a oficiální zástupce ČR bývala 
konzulka ve Vídni a nynější generální konzulkav Mni-
chově Ivana Červenková. 
Jak  jsem však  již  uvedl,  hlavní  posláním  Sude-

toněmeckých dnů je vzájemné setkávání sudetských 
Němců z jednotlivých regionů. Obyvatelé jednoho 
města či jedné vesnice totiž po svém vysídlení našli 
svůj nový domov v různých částech Německa a za 
více než 70 let od té doby často změnili své bydliště. 
Jako jakési místo pro setkávání účastníků z jednotli-
vých regionů sloužívaly na Sudetoněmeckých dnech 
stoly označené názvy  regionu, obcí  a měst. Letos 

O sada Kopec ve Šluknovském výběžku má jen 
hrstku stálých obyvatel, ale o to kompakt-
nější komunitu těch, kteří půvab okolní kra-

jiny Českosaského Švýcarska milují a vracejí se sem. 
Okolí kromě působivých pískovcových skal a místní 
architektury nabízí i další unikáty, v zimě proslavené 
ledopády a na jaře nádherně rozkvetlé rododendrony.
Obec německy zvaná Hemmehübel (kopec, kde se 

brzdí) vznikla na kupecké stezce do Saska v místech, 
kde formani museli kvůli strmému terénu se svými 
těžce naloženými vozy buď připřahat nebo naopak 
brzdit. Po druhé světové válce zde, stejně jako jinde, 
proběhl odsun, jehož výsledkem byla opuštěná, vylid-
něná krajina. Prázdné domy se staly cílem rabujících 
zlatokopů, kteří pobrali vše, co mělo nějakou cenu. 
Předkové dnešních chalupářů tak přišli do nádherné, 
ale zoufale poničené krajiny, kterou přijali za svou 
a pustili se do její záchrany a obnovy. Navzájem se 
nejen znali, ale byli to většinou přátelé, jejich příbuzní 
a známí. Dnes na jejich snahu navazuje často už čtvr-
tá generace chalupářů.
V roce 2013 byl založen spolek Náš Kopec-Unser 

Hemmehübel. Hlavním cílem je ochrana a obnova 
kulturně historických  a  duchovních hodnot,  péče 
o památky a rozvoj kulturního a společenského ži-
vota v obci. Postupem času byly obnovené zniče-
né drobné památky, kaplička a několik křížů. V roce 
2016 měl být v Kopci  zbourán malý podstávkový 

Náš kopec

dům, poslední svého typu. Spolek se rozhodl dům 
zachránit. Ve spolupráci s vedením obce a partner-
ským spolkem Zeidler byl domek odborně rozebrán, 
očíslován a uskladněn. Byl zakoupen pozemek, na 
kterém stával do roku 1945 obdobný domek.
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Plány byly svépomocí zpracová-
ny, byla získána všechna potřebná 
povolení. V loňském roce byl po-
zemek odvodněn, byly dokoupeny 
břidlicové šablony na střechu. 
Na  dokončení  projektu  spo-

lek střádá peníze. Nejen dary, ale 
i  prodejem  vydaných  pohlednic 
a  v  předloňském  roce  vydanou 
úspěšnou kuchařkou Kopec dob-
rot.  Po  jejím  úspěchu  byla  vloni 
vydaná  dvoujazyčná  publikace 
Letovisko  Kopec-Sommerfrische 
Hemmehübel. Prodává se v infor-
mačních centrech národních par-
ků po obou stranách hranice. Na jaře bude, opož-
děně kvůli kovidu, slavnostně křtěná v sousedním 
Hinterhermsdorfu.
Zachráněný domek bude součástí připravovaného 

programu UNESCO. Německo, Česko a Polsko při-
pravují prohlášení podstávkových domů za společné 

duchovní  dědictví.  Po  dokončení 
v  něm  bude  informační  centrum, 
umístěné na přístupové cestě do NP 
České Švýcarsko. Okolo bude zahra-
da  s  tradičně  pěstovanými  stromy 
a bylinami. Uvnitř, mimo památek na 
minulost, by měla být výstavka foto-
grafií místního rodáka Johanna Wä-
bera. Téměř 900 negativů jeho úžas-
ných fotografií z let 1890-1920 zde 
bylo objeveno a je již zdigitalizováno. 
Zachycují nejen krajinu, ale i obyva-
tele z té doby. Také plánujeme ma-
lou expozici věnovanou nejslavnější-
mu kopeckému rodákovi, Johannovi 

Schützovi, pozdějšímu bavorskému ministrovi a za-
kladateli Ackermann-Gemeinde.
Na dokončení celého projektu budeme usilovat 

o dotaci, stále ale střádáme peníze na účtu. Můžeme 
všechny ujistit, že všechno děláme svépomocí, bez 
nároku na odměnu, ani koruna nejde mimo projekt. 

Náš Kopec z.s. 

Den otevřených dveří na Velvyslanectví SRN v Praze 

I  letos jsme se s naším stánkem zúčastnili Dne ote-
vřených dveří německého velvyslanectví v Praze 
v Lobkowitzkém paláci. Den to byl opravdu nabi-

tý, protože velvyslanectví si nenechalo ujít příležitost 
otevřít své obrovské brány pro malé i velké v 9.55 
ráno a nabídnout bohatý program na dvou místech, 
na pódiu v zahradě a v kupolovém sále. V souladu 
s prohlášením německého velvyslance Andrease Kü-
nneho v rozhovoru pro Radio Prague International, 
kde uvedl, že  jeho hlavním úkolem je působit  jako 
tlumočník mezi děním v Německu a v hostitelské 
zemi, bylo v zahradách paláce zřízeno různými česko
-německými organizacemi více než 30 informačních 
stánků. Mezi nimi i ten náš. Toto množství různých 
nabídek nám poskytlo příležitost k rozhovorům a vý-
měně nápadů s ostatními partnery. Patřila mezi ně 
například Nadace Konrada Adenauera, Německý fot-
balový klub Praha nebo styčné úřady Bavorska a Sas-
ka. Motto dne „Společně v Evropě“ podtrhoval pestrý 
program. Dopoledne byly pozvány školy a odpoledne 
se brány otevřely široké veřejnosti. 

Žáci a studenti měli možnost klást velvyslanci otáz-
ky na tiskové konferenci a lépe ho poznat. Kromě toho 
se seznámili s krásou německého jazyka v jazykové 
animaci společnosti Tandem. Nejen dopoledne bylo ve 
znamení kultury, ale i odpoledne bylo naplněno růz-
nými přednáškami, hudebními vystoupeními a překva-
pivým “flashmobem” evropské hymny. Ke kulturním 
vystoupením se přidalo i těžší dělostřelectvo, kdy si ar-
mády obou zemí připravily rovněž hudební vystoupení 
a byla rozvinuta a nepřetržitě používána dvě gulášová 
děla. Následující čísla dokládají vysoký počet zájem-
ců, neboť den na velvyslanectví strávilo 800 studentů 
a 4 500 návštěvníků. Zkrátka bylo opravdu plno.
Rozděleni do tří směn jsme se snažili návštěvníky 

seznámit s naším spolkem a inspirovat je k česko-ně-
meckému dialogu. Popovídali jsme si s mnoha lidmi 
a rodinami s německou minulostí a vyměnili si názory. 
Naši partneři ve stánku, Sasové, přilákali davy dych-
tivých studentů sbírajících všechno možné na jejich 
stole, od dárkových dopisů, balónků, tašek, USB klíčů 
až po vlajky. Doufáme, že se nám naší účastí opět 



SAG – Informační list 9/2022/  9      

kul turním programem, rodinnou atmosférou, dopl-
něný německými pochoutkami, který skončil koncer-
tem kolem 19. hodiny. Už teď se těšíme na příští rok 
a mnoho dalších zajímavých rozhovorů!   sag

podařilo upoutat pozornost několika lidí a zároveň 
získat jednu nebo druhou rodinu pro naše letní tá-
bory a akce. 
Celkově  to  byl  velmi  příjemný  den  s  pestrým 
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Rozhovor s Michaelem Czernym SJ, prefektem 
Dikasteria pro podporu integrálního lidského rozvoje 
 

 մ Jako velvyslanec a diplomat Svatého otce, papeže 
Františka, jste cestoval na Ukrajinu a do sousedních zemí, 
abyste projevil svou blízkost lidem, pomohl a zorientoval 
se v situaci. Jaké dojmy jste si z těchto návštěv odnesl? 

Vrátil jsem se se srdcem rozervaným žalem, ale také 
– vím, že se to může zdát paradoxní – plný naděje. 
Navzdory strašnému období, které prožívají, jsem se 
setkal s lidmi s neuvěřitelnou důstojností. Bylo jasně 
vidět nasazení těch, kteří se dávají do služeb pomoci 
druhým, aby přijali ty, kteří zůstali bez ničeho: tolik 

dobrovolníků, kněží, lidí zapojených do charitativních 
organizací (jako je Caritas, Jezuitská služba pro uprch-
líky, Suverénní maltézský řád, Sant’Egidio) nebo těch, 
kteří  se  individuálně dali  dohromady,  aby přinesli 
útěchu. Setkal jsem se s mnoha „řemeslníky míru“: 
například na mne nesmírně zapůsobila skutečnost, že 
faráři z ukrajinské strany hranice, o nichž se předpo-
kládalo, že budou mezi prvními, kdo uprchnou, zůstali 
ve svých farnostech se svými manželkami a malými 
dětmi a proměnili svůj farní dům v útočiště pro ty, 
kdo prchají. 
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Především chci říci, že tváří v tvář této válce a tváří 
v tvář zlu jsme všichni chudí a ztracení. Nasyceni bla-
hobytem, v němž na Západě žijeme, jsme byli zasko-
čeni, protože jsme se mylně domnívali, že mír, alespoň 
zde v Evropě, je samozřejmostí. Při konkrétní příleži-
tosti své mise jsem bohužel znovu prožíval pocity, kte-
ré jsme já i moji rodiče zažívali jako migranti. Opustit 
svůj domov, opustit svůj život a utéct před konfliktem 
a pronásledováním znamená opustit část sebe sama. 
Nikdo nedokáže pochopit pocit, že je člověk rozerva-
ný. Proto je dnes mrazivé i to, že se mluví o třetí svě-
tové válce: musíme ji odvrátit všemi prostředky. 
Z cesty jsem se vrátil ještě přesvědčenější o na-

šem poslání jako mezinárodního společenství a círk-
ve v této době: přijímat, přijímat, přijímat. Ve tvářích 
uprchlíků jsem viděl hrůzu smrti a strachu. Krutost 
Kaina, který zabil svého bratra Ábela. Viděl jsem zou-
falství těch, kteří nechali všechno a všechny své pří-
buzné a drahé přátele za sebou, aby se dostali do 
bezpečí. Dnes bych však mnoha lidem, kteří utíkají do 
bezpečí, a zejména mladým lidem, kteří byli nuceni 
opustit svou vlast, chtěl říci, aby svůj nový život žili 
naplno, aniž by zapomínali na ten ve své první vlasti 
a na potřeby svých bratří a sester, kteří se nadále 
nacházejí v nouzi a nedostatku. Vždy máme možnost 
pěstovat naději, milovat, otevírat svá zatvrzelá srdce. 
Budeme-li dnes s těmito mladými lidmi, kteří jsou od-
trženi od svých kořenů, vstřícní, budou zítra vstřícní 
s ostatními, protože přijaté dobro je něco, na co nelze 
zapomenout. To jsme zažili s mojí rodinou, když jsme 
utekli do Kanady. 
Jako Kristovi učedníci se musíme naučit, že mír se 

buduje den za dnem, modlitbou a činy. Za tím je však 
také sociální a politický aspekt, který nemůžeme ig-
norovat: proto jako učedníci žijící na evropské půdě 
říkám, že musíme tlačit na Evropu, aby znovu našla 
sama sebe. Jak řekl Pavel VI., musíme se vrátit k po-
jetí „politiky jako nejvyšší formy lásky“, a tedy služby 
národům, které tvoří kontinent. Musí to být obyčejný 
závazek. Nestačí se probudit pouze v době krize, ja-
kou právě prožíváme. Civilizace míru se pěstuje pro-
střednictvím dialogu, bratrství, společenství, sdílení, 
výchovy ke kráse. Každý den, dlouhodobě.

 մ Ve své disertační práci z filozofie jste se zabýval 
Feuerbachem a Marxem a popsal víru jako cestu a pu-
tování. Vstoupil jste tak na území, kde je třeba hledat, 

Opravdu jsem si uvědomil, že sám se nikdo neza-
chrání. Papež nám to připomínal během pandemie 
a dnes to platí ještě více. Svatý otec nás s kardinálem 
Krajevským vyslal na Ukrajinu a požádal mě, abych 
přinesl „přítomnost nejen papeže, ale všech křesťanů, 
kteří chtějí přijít blíž a říci: Válka je šílenství! Přestaň-
te, prosím! Podívejte se na tu krutost!“ To také řekl při 
modlitbě Anděl Páně 6. března. A mohu dosvědčit, 
že lidé, s nimiž se setkal, uprchlíci, matky, děti a mla-
dí lidé prchající před hrůzami války, okamžitě pocítili 
jeho přítomnost ve svém středu, jeho solidaritu, jeho 
modlitbu,  jeho otcovské objetí: Nemusel  jsem nic 
vysvětlovat. 
Byla to cesta, která mě velmi zasáhla. Viděl jsem, 

naslouchal, učil se a předával Františkovu lásku ke 
každému trpícímu muži a ženě. Byla to mise modlitby, 
proroctví a výpovědi. Důstojnost všech příběhů shro-
mážděných v navštívených přijímacích střediscích mi 
zůstala v srdci. Vždycky je budu nosit s sebou. A vě-
řím, že dnes by bylo smutné reagovat na naléhavou 
situaci a pak se vrátit k chudému, rozháranému živo-
tu, který žije a trpí tolik lidí na tomto světě. Po této 
noční můře se nechceme a nesmíme vrátit do stavu, 
v jakém jsme byli, ale vyjít z něj lepší! 

 մ Zakládající generace Ackermann Gemeinde jsou 
vysídlenci, kteří se otevřeli smíření. Vy sám jste také 
musel jako dítě s rodiči opustit svou českou vlast. To 
jistě otevírá zvláštní vztah k těm, kteří dnes utíkají před 
válkou na Ukrajině.  
    Jako křesťané doufáme, že se tato zranění mohou 
proměnit v požehnání, ve zvláštní charisma. Jaké by 
bylo vaše poselství naděje pro lidi, kteří utíkají nebo 
utíkali? Jak při nich můžeme stát? Co bychom se z této 
situace měli naučit jako Ježíšovi učedníci a budovatelé 
evropského a celosvětového společenství?
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kde nelze lpět na doktrinálních tvrzeních. Tváří v tvář 
utrpení a nespravedlnosti této války a jejím důsledkům 
mnoho lidí pochybuje o Boží dobrotě a aktivní přítom-
nosti. Máte nějakou radu, jak žít s tajemnou (skrytou?) 
Boží tváří? Jak naše obavy a zklamání nacházejí prostor 
v praxi víry? 

Zatím říkám, že Bůh není kouzelník, ani ho nelze po-
važovat za amulet, na který se lze upnout nebo ho 
obviňovat, když se něco nedaří. Největším darem, 
který Bůh dal mužům a ženám, a největším odkazem 
křesťanství je svoboda. Tím, že se Ježíš vtělil a přišel 
mezi nás, nás učinil svobodnými. Bůh na nás čeká 
a čeká; to my se opozdíme. Mějme stále na paměti 
„primát“, o kterém k nám papež Bergoglio mluví od 
začátku. Pán je tu, čeká na nás jako první, volá nás. Je 
na nás, abychom odpověděli. 
Pak chci dodat, že pokud nás Bůh volá, nesmíme 

se unavit hledáním. „Proste a bude vám dáno, hledej-
te a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno,“ čteme 
v evangeliu (Lk 11,5-13). Strach a zklamání pak patří 
k životu také a zejména k životu víry. Jen si vzpomeň-
te na velké světce, na svatého Františka: kolik z nich 
nemělo pochybnosti? Kolik z nich se netřáslo před 
nesmírností zla nebo prostě před výzvami existence? 
A konečně, jako křesťané nezapomínejme, že mod-

litba hory přenáší. Nesmíme se unavit modlitbou, aby 
Bůh mohl znovu vytvořit naše ztvrdlá srdce. A skr-
ze modlitbu, hledáním Boží tváře, můžeme i nadále 

usilovat o zprostředkování, mír, smír, humanitární po-
moc, přijetí. „Zbraně“, které může církev nabídnout, 
jsou tyto: modlitba, diplomacie, humanitární pomoc. 
Je to  láska, „caritas“, o níž mluví první  list apošto-
la Jana. Voláme po církvi, která zaujímá stanovisko 
k evangeliu, nikoliv po církvi, která se staví proti tomu 
či onomu. 
Vyprávím  osobní  zkušenost:  9.  srpna  jsem  byl 

v Osvětimi na slavnostní mši k 80. výročí mučednické 
smrti Edity Steinové, sestry Terezie Benedikty od Kří-
že, která konvertovala ke katolictví a zemřela v kon-
centračním táboře v roce 1942. Jak jsem napsal ve 
své homilii, letos její výročí připadá na zvláštní okol-
nosti, které nás ještě více vybízejí k tomu, abychom si 
připomínali minulost. Mám na mysli válku na Ukrajině 
a příliš mnoho krutých válek, které probíhají v růz-
ných částech světa. Utrpení, kterému je vystaveno 
ukrajinské a ruské obyvatelstvo, a stále rostoucí po-
čet uprchlíků a obětí nás nutí vrátit se v myšlenkách 
zpět k holocaustu.
Tato událost musí každého z nás přimět k zamy-

šlení nad cestou, kterou se lidstvo vydalo od konce 
druhé světové války před 80 lety až do současnosti. 
Abychom mohli pečlivě zkoumat minulost a lépe tak 
pochopit přítomnost a zavázat se k budoucnosti, mu-
síme si ji osvětlit Božím slovem, které je lampou pro 
naše kroky a světlem pro naši cestu (Ž 118). Církev 
zde žije tím, že sjednocuje a usmiřuje, aby se to, co se 
stalo holocaustem, už nikdy neopakovalo. 

s. Anne Kurz, sag

Předsednictví České republiky Rady Evropské Unie
 մ Co pro nás vlastně úloha předsednictví znamená? 

Jedná se čistě o praktickou roli nebo i částečně symbo-
lickou? Co vše je v kompetenci předsedající země  
Rady EU? 

Role předsednictví je jak praktická, tak symbolická. 
V  praktické  rovině  předsedající  země  řídí  jednání 
v Radě EU, na všech úrovních kromě Rady FAC, kte-
rá má stálého předsedu (Josepha Borella). To zname-
ná, že určuje kdy a o čem se bude jednat, navrhuje 
kompromisní znění a vede jednání. Úkolem předsed-
nictví  je  tak nalézat  shodu napříč členskými  státy 
a zabezpečit hladký chod jednání  jedné z hlavních 

institucí EU. Na pomezí praktické a symbolické úlohy 
předsednictví je pak povinnost reprezentovat Unii na 
venek, kde je třeba. 
V symbolické rovině je pak členský stát tím, kdo 

na půl roku stojí „v čele“ Unie, je na něj upřena větší 
pozornost a má větší příležitost klást důraz na svá 
prioritní témata, zejména prostřednictvím doprovod-
ných a neformálních akcí. 

 մ Česká republika předsedá Radě EU od 1. červen-
ce 2022, tedy necelé dva měsíce. Premiér Fiala ve 
svém úvodním projevu představil pět priorit – zvlád-
nutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny; 



12  /SAG – Informační list 9/2022

česká strana snaží o vyjednání všeobecně přijatel-
ných kompromisů, současná maďarská vláda se se 
svými postoji ocitá ve stále větší izolaci a vzhledem 
k jejímu v zásadě proruskému směřování myslím není 
stavění mostů vždy žádoucí – zejména v tématech, 
kde jednomyslnost není třeba. 

 մ Česko má k dodávkám zbraní na Ukrajinu zcela od-
lišný postoj než Francie, od níž převzala předsednictví 
Rady. Dá se předpokládat, že to bude mít na další vývoj 
a evropskou pomoc Ukrajině nějaký vliv?
Ne. Na evropské úrovni sice probíhá koordinace ze-
jména finanční pomoci, ale materiální pomoc, včetně 
dodávek zbraní, se řeší na bilaterální úrovni. 

 մ Česká republika je v EU již 18 let. Jak moc členství 
změnilo a ovlivnilo zemi? 
Členství v EU Česku přineslo oficiální zařazení mezi 
nejvyspělejší státy světa, do politických a bezpeč-
nostních struktur, které ho geopoliticky i ekonomicky 
jednoznačně ukotvují v Evropě. Jako středně velká 
země jsme získali možnost se podílet na rozhodování 
globálně významného geopolitického celku. 
Z členství v EU ČR jednoznačně ekonomicky be-

nefituje prostřednictvím přístupu na  jednotný  trh 
a peněz z evropských fondů. Práva českých občanů 
se rozšířila o evropská práva, například svobodně žít 
v jakékoli  jiné zemi EU za stejných podmínek,  jako 
mají tamní občané. 
Na druhou stranu široká veřejnost si tyto benefity 

bohužel často neuvědomuje a politici je stále neumí 
dostatečně srozumitelně komunikovat. 

sag

energetická bezpečnost; posílení evropských obran-
ných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru; 
strategická odolnost evropské ekonomiky; odolnost 
demokratických institucí. Mohla byste shrnout, co se za 
tu dobu událo a podařilo? Je něco, co Vám mezi priori-
tami chybí? 
Předsednictví v druhé polovině roku jsou po pracovní 
stránce „zkrácena“ dvěma obdobími prázdnin – letní 
pauza je v  institucích EU v srpnu (v případě EP již 
od poloviny července) a poslední třetina prosince už 
zase padne na vánoční svátky. Takže byť jsme již ve 
třetině českého předsednictví, s trochou nadsázky 
se dá říct, že s běžnou agendou se  ještě pořádně 
nezačalo. 
Priority české vlády jsou s ohledem na současnou 

situaci v Evropě pochopitelné a adekvátní. Mění se 
jen pořadí priorit – vzhledem k pokračující válce na 
Ukrajině je předčasné mluvit o poválečné obnově, 
zato energetická bezpečnost a odolnost evropských 
ekonomik v reakci na vysoké ceny energií jasně do-
minují evropské agendě. 

 մ V předsednictví Rady EU jde i o prestiž. Myslíte si, že 
tato úloha může ovlivnit nastavení české společnosti 
k Evropské Unii? 

Česká společnost patří tradičně k jedné z nejeuros-
keptičtějších v rámci EU a obávám se, že předsednic-
tví samo na tom nic nezmění. Evropská témata se na 
domácí scéně komunikují tradičně těžce a s ohledem 
na omezený rozpočet předsednictví je omezený i po-
čet doprovodných a kulturních akcí v České repub-
lice, které by měly potenciál občanům předsednictví 
a EU obecně přiblížit. 
Na evropské úrovni pak bude záležet, jak se Češi 

své role zhostí. Obecně platí, že je velmi těžké defi-
novat úspěchy předsednictví, protože máloco závisí 
jen na vůli předsedající země. Za dobré předsednictví 
tak lze považovat to, které funkčně komunikuje a řídí 
práci v Radě a zároveň za ním nezůstane žádný velký 
„průšvih“. 

 մ Maďarsko vetovalo energetické embargo a velmi 
často se staví proti sankcím. Může například zde Česká 
republika zapůsobit jako stavitel mostů? 
Vztahy současné české vlády s Viktorem Orbánem 
nejsou o nic vřelejší, než zbytku Evropy. Jakkoli se 

Zuzana Stuchlíková
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Osmý ročník festivalu Šumava Litera

uvede v úterý 15. listopadu Heinrich Vierlinger film 
Sklo v proměnách času.
Tento rok vstupuje do historie festivalu nová mezi-

národní cena pro nejlepší knihu o česko-německo-ra-
kouských vztazích. Kniha může být psána v němec-
kém nebo českém jazyce a podmínkou je rok vydání 
2021. O udělení ceny rozhodne sedmičlenná porota, 
v niž zasedají mimo jiné český velvyslanec v Němec-
ku Tomáš Kafka, německý spisovatel Peter Becher, 
etnografka Katharina Eisch-Angus a politik a spiso-
vatel Gerhard Hopp.

V e dnech 14. až 19. listopa-
du proběhne ve Vimperku 
už  osmý  ročník  česko-ně-

mecko-rakouského  literárního  fes-
tivalu Šumava Litera, který se snaží 
zachytit  literární produkci historic-
kého území Šumavy a Bavorského 
lesa (i s původně historickými část-
mi Rakouska) vždy za uplynulý rok. 
Festival má  i  svou bavorskou  letní 
variantu, která probíhá každý srpen 
na zámečku v Ludwigsthalu. 
Pořadatelem festivalu jsou Měst-

ské  kulturní  středisko  Vimperk 
a spolky Šumava Litera a Knihy über 
Grenze a mezi hlavní partnery patří 
bavorské spolky Karl Klosterman Ve-
rein a časopis Böhmerwald. Festival 
nemá žádného sponzora a je z větší 
části zorganizován dobrovolníky. Le-
tos poprvé se koná pod záštitou čes-
kého velvyslance v Německu, pana 
Tomáše Kafky. 
Slavnostní zahájení bude v pon-

dělí 14. listopadu v Městském kul-
turním  středisku.  Akce  vyvrcholí 
v sobotu 19. listopadu celodenním 
programem a předvánočním knižním 
trhem v hotelu Zlatá hvězda, slav-
nostním  galavečerem  a  předáním 
cen v Městském kulturním středisku 
ve Vimperku. Festival poběží také ve 
Volyni, Čkyni a Plzni. 
Hlavním tématem letošního festivalu je Tajemná 

a prokletá místa Šumavy a Bavorského lesa. Na před-
náškové části programu se bude podílet řada autorů 
a přednášejících. 
Hlavním hostem festivalu je spisovatelka Václava 

Jandečková, která v pátek 18. listopadu bude hostem 
talk show, ve které představí svou knihu Fingierte 
Grenze, která vyšla v německém překladu. Fotograf 
Filip Plášil uvede knihu Prales pod Falkensteinem, 
Michaela Vlčková uvede přednášku Duchovní kraji-
na Novohradských hor. V bavorské části programu 
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kteří mi  chtěli  pomoci  při  každé 
příležitosti. Také  jsem měl pocit, 
že  jsou tady  lidé velmi vděční za 
to,  co mají. Také  jsem mohl  tro-
chu cestovat po Čechách a Kar-
lovy Vary, Brno a  různé  jeskyně, 
hory a lesy mi daly pěkný obrázek 
o zemi. 
Myslím, že to nebude naposle-

dy, co navštívím Českou republiku! 
Na závěr bych chtěl ještě jednou 
poděkovat  Verče,  Anne,  Anně, 
Marušce a Amálce za to, že jsem 
si mohl čas v SAG užít. Vytvářeli 
příjemnou kancelářskou atmosfé-
ru a byli vždy k dispozici pro dob-
rou radu nebo zábavu. Díky moc! 
Dankeschön!

váš Paul Gerstenhöfer

S SAG v Praze jsem strávila té-měř  rok  a  jsem  za  to  velmi 
vděčná! Přestože jsem nebyla ani 
z dobrovolnické služby, ani stážis-
tka, ale 48letá řeholní sestra, cítila 
jsem se v Praze součástí týmu.
Ráda  vzpomínám  na  konfe-

renci  v  Ústí  nad  Labem,  konfe-
renci  v  Brně  a  na Katholikentag 

Kancelář SAG

Do užší nominace se dostaly tyto tři knihy:  
Alena Ježková – Ruce houslisty (Práh)
Václava Jandečková – Fingierte Grenze (LIT Verlag)
Stanislav Schneedorf – Příběhy šumavských křížků 
(vlastním nákladem) 
Česko-německo-rakouská  porota  bude  podruhé 
udělovat cenu za nejlepší knihu o Šumavě a Bavor-
ském lese napsanou v německém jazyce. Porota je 
pětičlenná a do užší nominaci se dostaly tyto knihy:  
•  Stefan Rammer und Karl-Heinz Reimeier – Meine 

Künstler – Unsere Künstler; Lichtland Verlag

•  Hans Aschenbrenner  – Heimat im Bayerischen 
Wald und Böhmerwald; Ohetaler Verlag

•  Václava Jandečková – Fingierte Grenze; LIT Verlag

Doufáme, že se na festivalu uvidíme ve stejně hoj-
ném počtu, jako tomu bylo předloni a připomínáme, 
že celý loňský program je k vidění na YouTube. Oprav-
du srdečně zveme všechny zájemce a děkujeme za 
vysokou účast na našem letním festivalovém setkání 
v Ludwigsthalu!

za spolky Šumava Litera a Knihy über Grenze,  
Martin Sichinger 

Připadá mi  to  jako včera,  když 
jsem psal  svůj úvod do  Infor-

mačního  seznamu.  Přál  jsem  si 
v ní, že čas s vámi budu moci při-
spět k mezikulturní výměně a po-
znat  českou kulturu  a mentalitu. 
Na konci těchto tří měsíců mohu 
nyní říci, že jsem dosáhl svých cílů 
s komunitou i osobně. Svou dob-
rovolnickou  službou  jsem  mohl 
přispívat na různé menší projekty 
a aktivně se zapojovat do výmě-
ny mezi Čechy a Němci. Zvláštní 
vzpomínky budu mít na náš  letní 
tábor pro mládež Plasto-Fantasto, 

kde jsem byl členem týmu. Zvláště 
příjemné bylo vidět, jak děti spolu 
spolupracují,  komunikují,  baví  se 
a snaží se navzájem si porozumět 
i přes  jazykovou bariéru. Líbil  se 
mi  také den otevřených dveří na 
německé ambasádě, který ukázal, 
jak chtějí oba národy úzce spolu-
pracovat prostřednictvím různých 
projektů a organizací  i v  těžkých 
časech, jako je tato. Osobně se mi 
můj projekt rozhovorů, zkoumání 
rozdílů a podobností mezi mladými 
Němci a Čechy, velmi líbil a mys-
lím, že je škoda, že jsem neměl více 
času  to  rozvést. Osobně mi  čas 
ukázal, že i přes odlišnou profesní 
minulost mě bavilo řešit a realizo-
vat projekty. Velmi se mi také líbila 
výměna v rámci komunity a práce 
s mládeží. 
Rád  bych  zůstal  o  něco  déle! 

Prostřednictvím výměny v  práci, 
ale i v mém českém bytovém po-
dílu a prostřednictvím sportu jsem 
se mohl dozvědět mnoho o české 
kultuře a mentalitě a získal  jsem 
vlastně jen pozitivní dojmy. Poznal 
jsem Čechy jako nesmírně milé lidi, 

Paul Gerstenhöfer
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ve Stuttgartu, ale také na mnoho 
dobrých  rozhovorů  v  kancelá-
ři a hodin ve školách. Jednalo se 
o více než jen aktivitu. Bylo to po-
znávání lidí, vytváření sítě vztahů. 
Znovu a znovu jsem byla překva-
pena, jak silně jsou SAG a AG pro-
pojeny s mnoha institucemi a lid-
mi, jak moc je možný dialog. Když 
se vydáte do  jiné země, změníte 
se. Česká republika mi byla někdy 
cizí i proto, že mluvím velmi málo 
česky. Nyní je mi Česká republika 
blízká, protože se dotkla mé duše 
a mého srdce. Stejně  jako každé 
přátelství,  i  láska k zemi  je něco, 
co zůstává. 
Česká  republika  je zemí, která 

trpěla  –  v  neposlední  řadě  pod 
Němci.  Zranění  lze  přeměnit  na 
charisma. Podle mého názoru Čes-
ko v tomto historickém okamžiku 
prožívá své charisma v srdci Evro-
py. Přeji celé Evropě šťastný osud 
a těším se, až do této země opět 
vkročím. Do té doby: Danke und 
auf Wiedersehen! 

s. Anne Kurz

Milí čtenáři,
jmenuji se Carla Tudman, je 

mi 18 let a v letech 2022 až 2023 
budu vykonávat  dobrovolnickou 
službu ESC ve Spirále, mládežnické 

organizaci SAG v Praze. Pocházím 
z Besigheimu, malého města ne-
daleko Stuttgartu v Německu, kde 
jsem letos také odmaturovala. Už 
dlouho  jsem chtěla odjet na  rok 
do zahraničí, než začnu studovat, 
a tak jsem narazila na SAG. 
S českou kulturou jsem se po-

prvé setkala prostřednictvím své-
ho otce, který před několika  lety 
v  Česku  pracoval.  Přesto  toho 
o této zemi stále moc nevím. Díky 
dobrovolnické  službě  ve  Spirá-
le a pobytu v Praze bych to ráda 
změnila – lépe poznala českou kul-
turu a obyvatele. Ráda bych také 
svým dílem podpořila mezikulturní 
výměnu mezi Českou republikou 
a Německem, protože si myslím, 
že je to velmi důležité pro budouc-
nost Evropy. Těším se, že budu po-
dílet na aktivitách Spirály a získám 
mnoho zajímavých zkušeností. 

Carla Tudman,  
dobrovolnice Spirály SAG

Dobrý den,
jmenuji  se  Alina  Hagedorn 

a pocházím z Mohuče, která  leží 
velmi blízko Frankfurtu. Od začát-
ku září jsem dobrovolnicí ESC ve 
Sdruzeni  Ackermann-Gemeinde 
v Praze. V březnu jsem odmaturo-
vala a dokončila školu. 

Už během školních let jsem se 
velmi  zajímala  o  historii  a mezi-
národní vztahy. Účast na výměn-
ných projektech během školních 
let zvýšila můj zájem o jiné kultu-
ry a jazyky. Díky škole jsem měla 
možnost  navázat  první  kontakty 
a zkušenosti v zahraničí, ve Fran-
cii a Anglii. Proto jsem se po škole 
rozhodla pro dobrovolnou službu 
v SAG, protože mi to dává příleži-
tost dozvědět se více o česko-ně-
meckých  vztazích  v  historickém 
kontextu  i  o  současném  duchu 
doby. Těším se, že se během své-
ho  pobytu  dozvím  více  o  české 
kultuře a jazyce. Během své školní 
docházky jsem se naučila anglicky 
a francouzsky a nyní se těším, že 
se naučím i česky. 
Kromě  historie  se  také  velmi 

zajímám o politiku a literaturu. Ve 
volném čase ráda čtu a tančím – 
před  příchodem  do  Prahy  jsem 
8 let tančila balet. Byla jsem také 
členkou školního sboru a pomáha-
la jsem organizovat školní ročenku. 
Doufám, že během své dobrovol-
né služby v Praze získám mnoho 
nových zkušeností a navážu nové 
kontakty. Opravdu se těším na to, 
co mi tento rok přinese.

Alina Hagedron,  
dobrovolnice SAG

Anne Kurz Carla Tudman Alina Hagedron
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Zážitky z česko-německé letní školy 

Okénko Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde

J edním  z  mých  největších 
letních zážitků bylo pět dní 
strávených  na  letní  škole 

Spirála v Litoměřicích. Tým je ne-
uvěřitelně milý a hned od začátku 
se cítíte ve  skupině velmi vítaní. 
První den na nás čekala spousta 

zábavných  seznamovacích  her. 
Někteří  z  nás  si  večer  prohlédli 
město. Druhý  den  jsme měli  ja-
zykové kurzy, které byly individu-
álně přizpůsobeny naší  jazykové 
úrovni.  Byla  jsem opravdu pozi-
tivně překvapena, jak moc tým do 

výuky vložil a jak jsem se za krát-
kou dobu naučila hodně o češtině. 
Zejména společné překlady a dis-
kuse byly velmi zábavné. Jedním 
z mých vrcholů byla městská rallye 
Litoměřicemi, kde jsme byli rozdě-
leni do malých německo-českých 
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skupinek a museli  jsme společně 
řešit úkoly. Nejenže jsme lépe po-
znali město a jeho historii, ale také 
jsme se seznámili s přátelskými lid-
mi, kteří nám pomáhali řešit úkoly. 
Také jsme si užili spoustu zábavy 
na výletě na koupaliště, kde jsme 
si užívali sluníčko a společně hráli 
volejbal a vyzkoušeli tobogán. Kro-
mě zábavy byl také čas přemýšlet 
o vážných věcech. Společně jsme 
navštívili Terezín  a  tamní  bývalý 

koncentrační tábor. Už při přícho-
du ke koncentračnímu táboru na 
nás dýchla zvláštní a temná atmo-
sféra města. Celým koncentračním 
táborem  nás  provedli  průvodci, 
kteří  nám v  češtině  a  angličtině 
vylíčili historii a přiblížili podmínky, 
jaké za 2. světové války na tomto 
místě potkali příslušníky židovské 
komunity. Mezi jednotlivými lekce-
mi byly vždy přestávky na cvičení 
mysli  a  společný  zpěv,  což  bylo 

velmi uvolňující. Na závěr proběhl 
také skvělý Pub kvíz, kde jsme se 
mohli dozvědět spoustu informací 
o německých a českých tématech. 
Nejlepší byly asi večery, kdy jsme 
spolu seděli, zpívali a smáli se. Ni-
kdy by mě nenapadlo, že za čtyři 
dny  lze navázat  tak neuvěřitelná 
přátelství. Jsem vděčná za skvělé 
německo-česko-polsko-slovenské 
setkání. Už se moc těším na příští 
návštěvu Prahy!  Tereza

D ne  19.  9.  2022  oslavila 
Nadace  Hannse  Seidela 
v Praze 30. výročí svého 

založení. Byla to pro mě první akce 
tohoto typu a také první akce, kte-
ré  jsem  se  zúčastnila  za  Spirálu. 
Proto jsem byla velmi zvědavá, jak 
to bude vypadat.
Po  slavnostním  zahájení 

v  18  hodin  evropskou  hymnou 
vystoupili  se  svými  projevy  Jan 
Bartošek, Ondřej Kolář a Dr. Han-
s-Peter  Hinrichsen.  Zabývali  se 
především historií Nadace Hann-
se Seidela, rolí česko-německých 

Výročí 30 let Hanns-Seidel-Stiftung 
jsem předtím neznala. Obzvláště 
mě zaujalo simultánní tlumočení, 
díky  kterému mohli  hosté,  kteří 
hovoří pouze jedním ze dvou jazy-
ků (jako já), všemu rozumět.
Po  dalším hudebním preludiu, 

ocenění  druhých  zaměstnankyň 
a rautu byl večer zakončen rozkro-
jením  dortu  bavorsko-českého 
přátelství.
Jsem velmi ráda, že jsem mohla 

zažít tuto dvojjazyčnou akci a do-
zvědět se mnoho nového o Nadaci 
Hannse Seidela a o německo-čes-
kých vztazích. Carla, sag 

vztahů a budoucností Evropy. Do-
zvěděla jsem se spoustu informací 
o německo-české spolupráci, které 
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Německou stranu zastupoval Niklas Zimmermann, 
novinář z Frankfurter Allgemeine Zeitung. Z české 
strany měla na konferenci vystoupit Adéla Chamrá-
dová, ale kvůli nemoci se bohužel nemohla zúčast-
nit. Přesto se podařilo v krátké době najít náhradníka: 
Adam Hanka, předseda politické strany Volt Česko. 
Debata byla tlumočena z němčiny do češtiny. Hlav-
ním  tématem diskuse byly volby,  které  se v obou 
zemích konaly před rokem. V obou případech došlo 
ke změně, neboť nové vlády s těmito stranami nikdy 
předtím neexistovaly. V Německu nyní existuje tzv. 
semaforová koalice SPD, Zelených a FDP, poté co 
předtím dlouho vládla velká koalice CDU a SPD pod 
vedením Merkelové. Nový začátek se odehrál i v Čes-
ké republice. Po čtyřech letech skončilo funkční ob-
dobí vlády Andreje Babiše a nyní je premiérem Petr 
Fiala s vládní koalicí složenou celkem z pěti uskupení. 
V obou zemích představují tedy současné koalice 

zvláštnost. Po tomto úvodu do tématu chtěl moderá-
tor Christoph Mauerer vědět, zda lze již po roce hod-
notit efektivitu a spolupráci koalic. Zimmermannovo 
hodnocení bylo vyvážené, zahrnovalo kladné i zápor-
né aspekty. Podle novináře FAZ začala semaforská 
koalice poměrně silně, ale v současné době převládají 
mnohé spory a názorové rozdíly. Ani v České repub-
lice nevypadá současná situace kolem vlády růžově. 
Kvůli cenám energií a inflaci je mnoho občanů nespo-
kojeno. Nespokojenost se projevila i na demonstraci 
v Praze na začátku září, kde proti vládě demonstro-
valy desetitisíce lidí. To bylo také další téma diskuse: 
dopad ruské války na Ukrajině na Německo a Českou 
republiku. Niklas Zimmermann se zde zabýval změnou 
v německém vývozu zbraní. Po počátečním váhání ně-
mecká vláda později obrátila své stanovisko, Zimmer-
mann mluvil o tzv. U-Turn obratu, a začala dodávat 
další zbraně. Česká republika byla naopak od počátku 
více činná. Český premiér Fiala byl spolu s polským 
a slovinským premiérem prvním, kdo po vypuknutí vál-
ky navštívil Kyjev v rámci solidární návštěvy. 
Na otázku,  zda nejsou dodávky Německa příliš 

váhavé, Zimmermann odpověděl, že Německo musí 
přehodnotit svá úsporná opatření týkající se armády 
a že vítá rozhodnutí vlády investovat v budoucnu do 
Bundeswehru 100 miliard eur ze zvláštních fondů. 

Podzimní setkání Spirály 

L etošní podzimní setkání Spirály se konalo od 
23. do 25. září. Tématem letošního ročníku bylo 
„Česko a Německo rok po volbách“. V souladu 

s tématem probíhaly v Praze o tomto víkendu komu-
nální a senátní volby, o kterých se v průběhu víkendu 
také diskutovalo. Setkání Spirály začalo v pátek ve-
čer v klášteře benediktinek Venio. Klášter leží na Bílé 
hoře, návrší západně od Prahy, kde se kdysi těžil bílý 
kámen, podle něhož vznikl název hory. Barokní bu-
dova poutního místa z let 1704–1735 nebyla od té 
doby výrazně pozměněna a nabídla vskutku malebné 
zázemí pro naše setkání. V klášteře nás přijali velmi 
vlídně a poskytli nám prostory k programu i přespání.
Po prohlídce pokojů, ve kterých jsme se měli ubyto-

vat na několik následujících dní, jsme se sešli ve spole-
čenské místnosti a povečeřeli pizzu. Večerní program 
začal nejprve seznamovací hrou. Díky seznamovacímu 
bingu dostali všichni příležitost se blíže poznat. Poté 
byla skupina rozdělena na dva tábory, pro a proti, a za-
čala diskuse na téma volby. Velmi intenzivně zazníva-
ly argumenty, proč volit i proč nevolit. Všichni rych-
le poznali, že argumenty na straně „proti“ brzy došly 
a že se omezily prakticky jen na vyjádření typu „stejně 
nic nemůžu ovlivnit“ nebo „mám lepší věci na práci“.  
Ovšem také  tyto argumenty byly  rychle vyvráceny 
stranou „pro“ a nakonec se všichni shodli na tom, že 
volby jsou událostí, která ovlivňuje životy všech.
Druhý den ráno jsme se po společné snídani vydali 

do Národního muzea. Tam jsme se setkali s Eliškou Pe-
kárkovou, historičkou a odbornicí na vzdělávání v ob-
lasti historie a dějiny židovské kultury, která je zároveň 
doktorandkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlo-
vy. Měli jsme to potěšení, že nás provedla výstavou 
Národního muzea o dějinách 20. století. Výstava zahr-
novala začátek první světové války, vznik Českosloven-
ska, dlouhé období po druhé světové válce a sameto-
vou revoluci v roce 1989. Dokonce jsme měli možnost 
zahrát si staré počítačové hry z 80. a 90. let – napří-
klad Tetris. Díky poučné prohlídce s průvodkyní a in-
teraktivním částím výstavy jsme se dozvěděli spoustu 
nových věcí. Po společném obědě v restauraci začala 
politická část dne. Moderátor Christoph Mauerer vedl 
panelovou diskusi na téma „Česká republika a Němec-
ko – rok po volbách“.
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V souladu s tématem se dále hovořilo o rostoucích 
cenách energií. Adam Hanka by si v tomto ohledu 
přál, aby vláda více komunikovala s občany a zbavila 
je strachu. Publikum, tedy účastníci podzimního se-
tkání, mělo také možnost klást otázky. Jedna z otázek 
na Niklase Zimmermanna se týkala například postoje 
Olafa Scholze k České republice, a to i ve srovnání 
s Angelou Merkelovou. Na rozdíl od Merkelové nemá 
Scholz  přímou vazbu  na Českou  republiku,  uvedl 
Zimmermann. Svého času prováděla Angela Merke-
lová v Praze na Ústavu organické chemie a bioche-
mie výzkum v rámci svého doktorátu. Další otázka 
z publika se týkala toho, proč v České republice na 
rozdíl od Německa neexistuje Strana zelených, a další 
se týkala rozdílného postoje „starších“ a „novějších“ 
německých spolkových zemí k Rusku. 
Po  této zasvěcené politické diskusi následovala 

krátká prohlídka města s Christophem Mauererem, 
která se zaměřila na instituce česko-německé spolu-
práce. První zastávkou byl Strahovský klášter, opat-
ství premonstrátského řádu v Praze na Hradčanech. 
Výhled na město z kláštera nám také poskytl ideální 

příležitost k fotografování. Christoph Mauerer nám 
před  německým velvyslanectvím vyprávěl  o  roce 
1989, kdy se toto velvyslanectví dostalo do centra 
pozornosti médií. Několik týdnů hledali občané NDR 
útočiště v zahradě velvyslanectví, než jim byl koneč-
ně povolen vstup do Spolkové republiky. Mezi další 
zastávky patřila Kontaktní kancelář Svobodného státu 
Sasko u Karlova mostu a nábřeží Vltavy. Večer se ko-
nal kvíz na téma „10 let česko-německých setkání – 
10 let Spirály“, protože Spirála slaví desáté výročí. Při 
této příležitosti se kvízové otázky točily kolem Spirály 
a jejích četných aktivit a akcí. Kromě vědomostních 
otázek jsme museli být také aktivní a například bě-
hem tří minut obléknout jednoho člověka z týmu do 
co největšího množství oblečení – výsledkem bylo, že 
dotyčný vypadal jako panáček Michelin.
Poslední den proběhla reflexe uplynulých dní, bra-

instorming pro budoucí aktivity Spirály a bohoslužba 
v přilehlém poutním kostele. Letošní podzimní se-
tkání bylo velmi pestré a nabídlo mnoho příležitostí 
k učení. Vedle nových poznatků účastníci navázali 
během těchto dnů mnoho nových kontaktů.

Alina, sag
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Edukace německého jazyka
interaktivní výuka němčiny pro základní školy a střední školy i gymnázia 

Cíl edukace:

•  našim cílem je zábavnou formou motivovat školačky a školáky k učení se 
německému jazyku

•  náš 45 až 90minutový program je vhodný pro žáky s jakoukoliv úrovní němčiny

•  můžete si vybrat z široké nabídky témat

Všichni naši lektoři pod záštitou SAG jsou rodilí mluvčí. 

Dorazí do Vaší školy a bezplatně povedou zábavnou výuku. 

Výuka probíhá v menších skupinkách a za pomocí různých 
interaktivních metod budeme naše jazykové znalosti prohlubovat.

KONTAKTAJTE NÁS
edukace@ackermann-gemeinde.cz
+420 702 083 511 


