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Úvodní slovo 
Bilancujeme. A nemůžeme jinak než počítat ztráty.  
Přišli jsme o mír, bezpečí, klid, bezstarostnost. Také o jistoty, 
které měly být nedotknutelné. O fungující ekonomiku –  
a tím o pocit, že všechno nerušeně do sebe zapadá. 

tyto řádky píši na po-
čátku doby adventní. 
Přes všechny zmíněné 
nejistoty a problémy 
dnešní doby neztrácejme naději. 

Vždyť při rorátech zpíváme: „Přijmi útěchu, přijmi 
útěchu, můj lide drahý, neboť blízko je tvoje spása. Proč 
se stále trápíš v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachrá-
ním tě, neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, 
Pán a Bůh tvůj, Izraelův Svatý a Spása tvoje...“ 

Mons. Adolf Pintíř, předseda

nás potkala. Za rok to může být 
docela hezké čtení. Přeji tedy 
sobě i Vám všem jistotu, že to 
Dítě nás stále chrání a chce nás 
dobrou cestou vést. 

Celá píseň je 
k poslechu zde:  

N enávratně jsme ztratili představu, že zdroje 
energie jsou bezedné. Určitě by výčet mohl 
být mnohem delší. Je na místě se ptát: „A co 

hlavu, neztrácíme taky hlavu?“ Nejsou všechny ty 
ztráty ale také velikou příležitostí?Možná, že nedo-
statek plynu nás naučí šetřit, ale především budeme 
bohatší o poznání, jaký je rozdíl mezi cenou a hod-
notou. Můžeme litovat ztráty výhody z Schengen-
ské dohody, ale získáváme veliké bohatství solidarity 
a sounáležitosti s uprchlíky a vyhnanci. Ztratili jsme 
mír, ale víme teď jistě, že není zadarmo... Milí přátelé, 

Mons. Adolf Pintíř

s. Angelika Pintířová

Slovo duchovní rádkyně

P rožíváme dny Adventu, 
který se už brzy otevře 
vánočnímu času světla a ra-

dosti z narození Spasitele a hned 
vzápětí se naplní čas letošního 
roku a přivítáme rok nový. Do 
potemnělých zimních dnů konce 
Adventu se mi každoročně vy-
noří slova písně, kterou zpívávala 
Hana Pazeltová a já si ji jako dítě 
pouštěla každý den před Vánoci 
vždy znovu: „přichází doba tajných 
přání, zázraků a nadějí, divná doby 
tání, kdy se všichni mají raději. To 
není jen tak samo sebou, to musel 
někdo způsobit, že ruce, které jindy 
zebou, mají znenadání cit. Přichází 
Dítě, které v dlani nese lidem hvězdu 
hvězd, Dítě, jež nás chrání a chce 
nás dobrou cestou vést.“ Ano bude-
me prožívat Vánoce a příchod no-
vého roku a kromě oslav a radosti 

se budou vynořovat obavy, co 
nás čeká, kolik budeme platit, jak 
dlouho potrvá válka a jak moc nás 
ohrožuje. Do toho všeho přichází 
Dítě, to jediné může způsobit, 
aby naše ruce a srdce měly znovu 
cit. Cit především pro teplo Boží 
lásky, která přichází každým dnem 
znovu, cit pro to dobré, které se 
kolem nás děje každý den a kte-
ré zapomínáme vidět. Na prahu 
nového roku se ohlížíme za tím 
starým a uvažujeme o tom, co 
nás čeká v tom novém. Bývá též 
zvykem dávat si předsevzetí. Co 
kdybychom se letos při ohlížení za 
tím starým rokem nedívali jen na 
to, co těžkého přinesl, ale i to, co 
dobrého a krásného jsme prožili 
a jako předsevzetí si v tom novém 
roce každý den nejen řekli, ale 
napsali jednu dobrou věc, která 
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od maturity, jako jediného učitele, a to hlavně ty, kte-
ré se tehdy jevily jako nejproblematičtější. To jsou pak 
momenty, o které je možné se opřít, když je to těžké.

 մ Je něco, čemu Vás samotnou profese pedagožky 
naučila? Pozorujete nějakou změnu přístupu  
studentů/studentek k učení?

Učitel se učí stále, stále začínáte znovu a znovu, jak 
ve výchovném ústavu, tak ve škole. Hlavně při práci 
s dospívajícími se člověk učí přijímat sám sebe, proto-
že se velmi dobře „trefují“ do mých slabostí. A nikdo 
z nás není dokonalý, pokud bych si na to hrála, tak 
bych u nich nemohla vůbec fungovat. Co se týká změn 
u postojů studentů či mladých obecně, tak postupem 
let jsou stále více ochraňováni a nejsou připravováni 
na snášení obtíží, na to něco vydržet a pak najednou 
přijde dospělost se svými nároky. Jsem ráda, že pracuji 
na oddělení, které je komunitní, tedy jeden z chlapců 
vaří a všichni jíme, co uvaří, máme tam klasická kamna, 
do kterých se musí nařezat a naštípat dříví apod. Pros-
tě se musíme o sebe postarat. Jíme společně, chodíme 
1x týdně na pěší nákup, uklízíme celý dům. Pro mnohé 
je to nezvyk mít něco na starosti, ale alespoň trochu je 
to připravuje na běžný život.

 մ Jste nedílnou součástí SAG a obecně se velmi 
angažujete ve veřejném prostoru.  
Co je pro Vás tím hnacím motorem? 

Všechno, co v životě dělám, přichází jako výzvy z ven-
ku. Někdo mě osloví a já to prokonzultuji s generální 
představenou. Cítím to pak jako Boží výzvu. Podobně 
to bylo i se zapojením do SAG. Někdy to bývá jako 
bych absolvovala tandemový seskok padákem. Jako 
by mi Bůh při takové výzvě říkal: „Skoč se mnou, ne-
boj se, ten padák se otevře.“ Chtěla bych mít vždycky 
důvěru žádnou takovou výzvu nepominout.

sag

Při ceremoniálu k 28. říjnu 2022 převzala 
medaili za zásluhy ve výchově řádová 
sestra, pedagožka a zdravotnice Angelika 
Ivana Pintířová, duchovní rádkyně 
Sdružení Ackermann-Gemiende

 մ Jakou váhu a význam přikládáte obdržení  
této medaile? 
Řekla bych, že to ocenění je více dílem náhody, než 
výjimečných zásluh. Když jsem byla ve Vladislavském 
sále, tak jsem si říkala, že Václav Havel dostal v nebi 
povolení dál psát absurdní dramata a tady je na zemi 
režírovat. A já jsem obsazena do jedné z rolí a on se 
při tom velmi dobře baví. Právě péče o V. Havla byla 
hlavním důvodem, proč mě paní Pekarová Adamová 
navrhla. Co mě potěšilo, že to udělalo radost řadě lidí, 
což jsem nečekala. A pak jsem také ráda, že jsem mohla 
s sebou vzít jednoho z chlapců, o které ve výchovném 
ústavu pečuji. Mohl tak zažít zcela jiné prostředí, než 
na které je zvyklý a jak sám řekl: „Byl to to mega dobrý 
nápad.“ Snad taková kapka mu někdy v životě pomůže.

 մ Jste vyznamenaná za zásluhy ve výchově.  
Mohla byste svou práci nastínit?  
Čím se ve výchově řídíte, co je pro Vás stěžejní?

V oblasti výchovy pracuji v několika rovinách, jednak 
jako vychovatelka ve výchovném ústavu s problema-
tickými chlapci a pak také vyučuji dramatickou výchovu 
ve Svatojánské koleji, tedy budoucí pedagogy. A dle mé 
zkušenosti je ve výchově nejdůležitější mít se svěře-
nými vztah, mít je prostě ráda, ať se navenek projevují 
jakkoliv. Ten vztah s sebou nese i potřebu dávat hra-
nice. Právě proto že dotyčného mám ráda, neudělám 
za něj to, do čeho se mu třeba nechce. Je potřeba mu 
pomoci, být takovým „zábradlím nad propastí“, když se 
o něj opřou tím, že protestují nebo je musím vracet, aby 
práci dodělali (to se týká nejen chlapců, ale i studen-
tů) nemohu to udělat za ně, abych měla klid, abych to 
měla snazší, protože tím bych přestala být tím pevným 
zábradlím. A co je ještě důležité, neměřit úspěch. Vzpo-
mínám na přednášející didaktiky na vysoké škole, která 
říkala, že na pedagogické práci je nejtěžší to, že nám 
většinou žáci neděkují a až jim to dojde, tak už je učitel 
většinou dávno někde jinde. Ale musím říct, že se ob-
čas stává, že se ozvou. Třeba mě pozvaly studentky ze 
střední zdravotnické školy, kde jsem učila po 20 letech 
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Festival Šumava Litera

V týdnu od 14. do 19. listopadu se v jihočeském Vimperku a okolí (+ dva pořady 
v partnerské Knihovně města Plzeň 10. a 24. 11.) konala již tradiční podzimní 
literární akce Šumava litera. 

F estival, který má za cíl podporovat rozvoj pře-
shraniční spolupráce a přiblížit široké veřejnosti 
knihy s tématikou Šumavy či šumavských auto-

rů, měl letos novou strukturu cen. 
Cena Johanna Steinbrenera – vimperského rodáka, 

knihtiskaře a nakladatele – byla udělena ve čtyřech 
kategoriích. V kategorii beletrie a poezie byla první 
cena udělena Petře Klabouchové za detektivní román 
Prameny Vltavy. Vítězem kategorie populárně naučná 
publikace se stal Luděk Němec s místopisnou publi-
kací České Žleby. Ve výtvarné kategorii byl prvním 
místem oceněn obsáhlý výpravný titul Boleticko – 
krajina zapomenuté Šumavy od autorů Petr Hudičák, 
Zdena Mrázková a Jindřich Špinar. V kategorii nej-
lepší německojazyčná publikace o Šumavě se vítězi 
stali Stefan Rammer a Karl-Heinz Reimeier s knihou 
Meine Künstler – Unsere Künstler, která představuje 
75 portrétů umělců z dolnobavorského regionu.

Nově se od letošního roku uděluje mezinárodní 
Cena Šumava Litera za významný přínos pro čes-
ko-německo-rakouskou spolupráci. Mezinárodní 
porota zasedla ve složení Peter Becher, Katharina 

Eisch-Angus, Gerhard Hopp, Renata Jachs, Tomáš 
Kafka, Petr Koura a David Stecher. Laureátkou se 
stala Alena Ježková se strhujícím příběhem česko-
-německo-židovské rodiny na pozadí událostí dějin 
20. století, který zachytila v povídkové knize Ruce 
houslisty.

Do síně slávy byl letos uveden legendární esejis-
ta, historik umění, básník a prozaik Josef Kroutvor 
a cenu publika Šumavská ozvěna ))) získala kniha 
Dobrodružné výlety s dětmi po Šumavě autorky 
Jany von Luxemburg. Kromě sobotního galavečera 
byl festivalový týden naplněn přednáškami nejen se 
šumavskou tématikou. Hlavním hostem festivalu byla 
Václava Jandečková, která prezentovala svůj výzkum 
tzv. Akce Kámen. Ve čkyňské synagoze se ve čtvr-
tek mimo jiné vzpomínalo na místního patriota Jana 
Podlešáka, který z velké části stojí za obnovou této 
jedinečné památky. Reprízu měl i pořad autora Pav-
la Pechouška o knize Tajemství čkyňských lvů, s níž 
v loňském roce zvítězil v kategorii Populárně nauč-
né publikace. O tajuplné kráse šumavských hvozdů 
promluvil v Kavárně Ve skále průvodce divočinou 
Josef Pecka. Mezi další autory, kteří v rámci festivalu 
odprezentovali své knihy patřili Michaela Vlčková se 
svou Duchovní krajinou Novohradských hor, Martin 
Kříž vystoupil s tématem Christian Heinrich Spiess 
a Tupadelské skály, Jakub Plášil představil fotogra-
fickou publikaci Prales pod Falkenštejnem. Ilja Ku-
čera a Vojtěch Horálek představili jejich okouzlující 
dětskou knihu Slůňadla a Jan Blažek z Post Bellum 
pohovořil o dokumentaci orální historie a o publikaci 
Odsunuté děti. 

Tématem nadcházejícího ročníku budou Učite-
lé a školy na Šumavě a v Bavorském lese a již dnes 
můžete na webových stránkách festivalu nominovat 
publikace, které vyšly v letošním roce (2022), mají 
vazbu na Šumavu a zasloužily by si podle Vás ocenění 
v příštím ročníku festivalu.

Marie Poláčková

zdroj Rada Běhoun 
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nové jazyky. V jejím semináři se účastníci mohli naučit 
jedinečná německá slova, která se do jiných jazyků 
nedají doslovně přeložit. Například v němčině existu-
je slovo “Backpfeifengesicht”. „Backpfeifengesicht” by 
se dalo přeložit jako výraz obličeje, který by si zaslou-
žil facku. Nebo další nepřeložitelné slovo „Schnapsi-
dee”. „Schnapsidee” označuje bláznivý nápad. Jedná 
se o složeninu ze slov panák a nápad. Můj seminář 
byl na téma balet. Účastníkům jsem pověděla něco 

V pondělí 7. listopadu jsme se společně 
s dobrovolnicí Carlou vydaly do Sázavy. 

J eště před pár dny jsme o existenci tohoto měs-
tečka s 3000 obyvateli neměly ani tušení. Nej-
prve jsme jely linkou C na Háje a odtud auto-

busem do Sázavy. Sázava je od Prahy vzdálená asi 
40 km a po více než hodině jízdy jsme dorazily na 
místo ubytování a program mohl začít. Na začátku 
jsme se především snažili naučit jména všech dvaceti 
účastníků pomocí seznamovacích her, například tzv. 
„speed-dating“. Měli jsme dvě minuty na to, abychom 
s někým probrali zadané téma, které určili školitelé. 
Jedna z otázek se například týkala toho, jaké je naše 
„guilty pleasure” nebo která z našich osobnostních 
vlastností se nám nejvíce líbí. Seminář probíhal vý-
hradně v angličtině. Carla a já jsme tak měly mož-
nost zlepšit si angličtinu. Ostatní účastníci pocházeli 
z celé Evropy, takže se jim naskytnul zcela nový po-
hled na mnoho různých kultur a zemí v Evropě. Dob-
rovolníci ESK pocházeli mimo jiné z Norska, Řecka, 
Francie, Maďarska a Polska. Jeden dobrovolník do-
konce přijel až z Ázerbájdžánu. Dobrovolnická služba 
v Česku je opravdu rozmanitá. Mnozí dobrovolníci 
vykonávají službu ve školkách, školách nebo jiných 
sociálních zařízeních. Jiní žijí na udržitelné farmě 
a pracují v obchodě s nebalenými potravinami. Nebo 
jiný dobrovolník pracuje v mezinárodní nevládní or-
ganizaci zabývající se ochranou životního prostředí. 
Tato různorodost projektů umožnila velmi rozmanité 
rozhovory a jasně nám ukázala, jak rozdílná může být 
dobrovolnická služba ESK. Rozmanitost vládla i co se 
věku týče. S Carlou jsme tam přišly s očekáváním, 
že potkáme hlavně lidi stejného věku. Nakonec však 
byly zastoupeny všechny věkové skupiny od osmnác-
ti do osmadvaceti let. 

Kromě rychlokurzu o našich právech a požadav-
cích jako dobrovolníků ESK se následující dny nesly 
ve znamení teambuildingových cvičení a seberozvo-
jových workshopů. Každý měl například pro ostat-
ní připravit workshop na téma jedné z našich vášní. 
Carla měla workshop o jazycích, protože se ráda učí 

On Arrival – naše 
dobrovolnice na cestách 

zdroj Alina
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o historii klasického baletu a ukázala několik fotografií 
svých vystoupení a kostýmů. Pak jsem všechny naučil 
šest základních baletních pozic. 

Nechybělo ani město Sázava. Naše skupina také 
podnikla společnou exkurzi do Sázavského kláštera. 
Toto bývalé benediktinské opatství založil svatý Pro-
kop v roce 1032. Klášter je čtvrtý nejstarší v Čechách 
a my jsme se při exkurzi věnovali především hledání 
hvězd zasazených do vnější zdi gotické věže. Podle 
legendy má ten, kdo najde všechny hvězdy, jedno 
splněné přání. Bohužel nikdo z nás nebyl při hledá-
ní úspěšný. Po návštěvě kláštera jsme navštívili také 
centrum Sázavy a ochutnali typické české pečivo. 

Kromě vzdělávacích seminářů nám naši školitelé 
poskytli také osobní doporučení pro Českou repub-
liku, například návrhy knih a filmů. Doporučili nám 
například knihu „Nesnesitelná lehkost bytí“ Milana 
Kundery nebo kultovní film „Samotáři“ či „Ostře sle-
dované vlaky“. Nezapomnělo se ani na historii Čes-
ké republiky. Naše trenérka Zuzana nám vyprávěla 
o historii a doplnila ji životním příběhem své babičky, 
která se narodila krátce po druhé světové válce a ko-
munismus zažila v přímém přenosu. 

Celkově to byl velmi bohatý týden s nabitým pro-
gramem. Dozvěděli jsme se více o České republice 
a možná také trochu více o sobě a svých zájmech. 
Přestože byl seminář velmi podařený, byly jsme 
s Carlou rády, když jsme opět dorazily do známé Pra-
hy. Výlet byl pěkný, ale Praha nám zůstává obzvlášť 
blízká. 

Alina, dobrovolnice SAG

zdroj Alina

zdroj Alina
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setkání připravit tak, že se na ně účastníci a účastnice 
rádi vracejí. V současné době čelí Spirála, podobně jako 
spousta dalších podobných organizací, výzvám v podo-
bě oslovování nových členů a aktivním zapojení těch 
stávajících. Jelikož fungujeme převážně na dobrovolnické 
bázi, je toto pro naši existenci stěžejní. Proto bych si moc 
přála, aby Spirála dál rostla a otevírala se novým členům. 
Aby lidé, co ji tvoří měli energii a nadšení realizovat nové 
nápady a setkání. Aby více mladých lidí mělo možnost 
překonávat svoje strachy z cizích jazyků, zemí a zvyků 
a abychom společně mohli budovat Evropu takovou ja-
kou ji chceme mít – tolerantní, otevřenou a přátelskou.

Marie Králová, koordinátorka

Slavíme Jubileum! Ohlédnutí za 10+ let Spirály 

10 let česko-německého přátelství – 10 let Spirály

Již 10 let Spirála nabízí mládeži možnost se vzájemně 
potkávat se svými vrstevníky z České republiky a z Ně-
mecka, navazovat nová přátelství, vedoucí k odbourá-
vání jazykových bariér a kulturních předsudků. Kulaté 
výročí nás většinou vybízejí k reflexi a zhodnocení uply-
nulých let, a tak si kladu otázku: „Co vlastně dělá Spirálu 
tak jedinečnou?“ Když si pročítám reflexe účastníků na-
šich setkání, v drtivé většině z nich se opakuje nadšení 
ze skvělé atmosféry, která na setkáních panuje a vděk za 
možnost poznání nových vrstevníků z Německa a z Čes-
ka. Spirála je jedna z mnoha organizací pro mládež, není 
ani největší, ani nejznámější, ale jsem pevně přesvědče-
ná o tom, že přivítat mezi sebou nové lidi a kamarádsky 
je vzít mezi sebe je něco, co Spirála umí. A umí svoje 

Společné sdílení, zpívání, diskuze, slavení... 

Sedlákovou, Alžbětou Rázkovou 
a mými sourozenci Janem a Rebec-
cou Kopřivovými. Velkou podporou 
nám přitom byli bývalí vedoucí 
organizace Rytmika Šumperk, která 
v rámci partnerství s Junge Aktion 
Würzburg, více než 10 let pořáda-
la školní výměny a letní tábor ve 
Skokách. Jako „skupina mladých“ 
Spirála jsme již na konci roku 2009 
spolupořádali naši první akci s JA, 
silvestrovské setkání v Hejnicích. 
Stále nám ale chyběla „základna“, 
abychom mohli fungovat jako ofici-
ální sdružení. Její hledání trvalo až 
do roku 2011, kdy jsme se s před-
sednictvem Sdružení Ackermann-
Gemeinde za podpory Marušky 
Smolkové a Jana Heinzla domluvili 
na začlenění Spirály do SAG. To 
bylo odhlasováno 18. února 2012 
na výroční konferenci SAG v Praze 
a tím vznikla Spirála SAG! 

v Brně. Tehdy jsme se scházeli 
v německém kulturním centru, 
čajovně či skautské klubovně. 
Zároveň jsme si uvědomovali, že 
chceme i v Česku organizaci jako 
je Junge Aktion, která by nám 
umožňovala dělat vlastní setkání 
a taky by jako česká partnerská or-
ganizace spolupořádala akce s JA. 
V létě 2009 na spolkovém setkání 
Ackermann-Gemeinde v Plzni, kde 
jsme živě prožívali téma „sousedé 
– přátelé – Evropané“ jsme naše-
mu uskupení dali název Spirála. 
Symbolizuje, že se chceme stále 
rozvíjet, rozšiřovat své obzory, 
uzavírat nová přátelství... 

Na podzim roku 2009 jsme začali 
vypracovávat první návrhy stanov 
s tehdejšími zakladatelkami Spirály 
Annou Otrubovou a Barborou 
Zapletalovou (roz. Otrubovou), 
Terezii Sedlinskou, Barborou 

To je to, co mladé účastníky 
z Česka stále znovu láká vyrazit 
na česko-německo-slovenská se-
tkání s Junge Aktion a již více než 
10 let i se Spirálou SAG! Zde spo-
lu můžeme trávit hodně času, na-
vazovat a prohlubovat přátelství. 
Tak tomu bylo již dříve na Plastu 
Fantastu, kam jsem jako dítě 
jezdila spolu s mými sourozenci. 
Právě úžasná atmosféra a obo-
hacující zážitky vedly k tomu, že 
když jsme Plastu odrostli, přešli 
jsme do JA. Když jsem se na kon-
ci setkání museli rozloučit, vymě-
ňovali jsem si kontakty a slibovali 
si, že si budeme psát... 

Touha po setkávání vedla k tomu, 
že jsme zhruba od roku 2008 
spolu s dalšími účastníky začali 
pořádat tzv. after-setkání, večery 
se zpíváním, hraním her, diskuze-
mi a dokonce i koktejlové párty 
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Slovo předsednictva

Za své první oficiální setkání na 
podzim 2012 patří velké díky jeho 
hlavní organizátorce Amálii Poláč-
kové (roz. Kostřížové). K tématu 
„Křesťanské a morální hodnoty 
v dnešní společnosti“ jsme se sešli 
na prodloužený víkend v klášteře 
Želiv. Při hlubokých diskuzích, 
společných modlitbách, improvi-
zovaném divadlu a zpívání u tá-
boráku jsme zakoušeli propojení 
v našem společenství a slavnost-
ně zvolili naše první předsed-
nictvo. Zde byl položen základ 
budoucím jarním a podzimním 

Hurt, jako i bývalé členky před-
sednictva: Eliška Pekárková, Ma-
rie Sedlinská, Petra Paulovič (roz. 
Šuková) a Kateřina Břendová.
Velké díky patří všem těm, kdo za 
posledních 10+ let Spirálu spolu-
vytvářeli, účastníkům, dobrovol-
níkům, podporovatelům! Nynější-
mu předsednictvu a účastníkům 
přejeme spoustu elánu, nadšení, sil, 
radosti a hlavně porozumění a pev-
né přátelství! Bohu díky za Spirálu! 

Kristýna Krausová (roz. Kopřivová)  
zakladatelka a dlouholeté členka 

předsednictva Spirály SAG 

Jmenuji se Vojta Krusberský, je mi 23 let a bydlím 
v Brně, kde studuji chemii na VUT. O Spirále jsem 

se poprvé dozvěděl v roce 2017 od kamaráda (Pepy), 
když jsme se společně účastnili stipendijního pobytu 
v Německu, kde jsem byl velmi spokojený. Proto jsem 
si časem říkal, že bych rád na tento pobyt navázal 
a dále poznával Němce i jejich jazyk a zemi a Spirála 
se mně jevila jako dobrá příležitost. Poprvé jsem jel 
na Velikonoce 2018 a od té doby jsem se zúčastnil 
několika dalších akcí. Postupem času se mi zalíbila 
koncepce akcí, kde je rozmanitý program – přednáš-
ky, diskuze, kulturní program, poznávání nových míst, 
duchovní impulzy a také zábava v podobě sportu, ve-
černích posezení a různých her. 

Postupně jsem se seznamoval s fungováním spol-
ku, v létě 2019 jsem byl na setkání v Landshutu popr-
vé členem organizačního týmu a stal jsem se pevněj-
ší součástí Spirály. Vloni jsem se rozhodl, že se chci 
spolupodílet na jejím dalším směřování a kandidoval 
proto do předsednictva, kterého jsem teď součástí. 

Jako Spirála se snažíme o budování mezinárodních 
kontaktů mezi mladými lidmi, protože máme za to, že 
to prospívá k rozšíření obzorů a odbourání předsud-
ků, a protože hranice nevnímáme jako překážku, ale 
jako příležitost. S ohledem na toto jsou volena téma-
ta našich setkání, která se týkají nejčastěji politiky, 
historie a různých společenských otázek, které jsou 

aktuální v oblasti (nejen) střední Evropy a v česko-ně-
meckých vztazích. 

Za mě je na Spirále nejlepší kontakt s mými vrstev-
níky z Česka, Německa i Slovenska, je super potkávat 
staré známé, ale taky na každém setkání poznat skvě-
lé nové lidi. Vítám taky možnost poznávat nová místa, 
procvičovat si němčinu a spíše společensko-politicky 
zaměřený program jako alternativu k chemii, kterou 
se zabývám obvykle. 

Do dalších 10 let bych Spirále popřál aktivní členy, 
spokojené účastníky a hodně nových středoevrop-
ských přátelství. :-) 

Vojtěch Krusberský, člen předsednictva

Co je to Spirála? Toto slovo skrývá spoustu význa-
mů. Nejedná se totiž jen o předmět připomínající 

smotaný drát, nacházející se v různých podobách na 
všemožných místech. Spirála, jako označení organiza-
ce, je totiž něco úplně jiného. Podle definice ji jde za-
řadit mezi mládežnické spolky zabývající se primárně 
česko-německými vztahy. Spirála spadá pod hlavičku 
Sdružení Ackermann-Gemeinde a její sesterská or-
ganizace je Junge Aktion z Mnichova. Během roku 
Spirála pořádá setkání všude možně jak po Česku, tak 
i v Německu a dalších zemích. Na nich se mají šanci 
sejít mladí lidé a poslechnout si zajímavé přednášky 
k aktuálním problémům, zapojit se do diskusí nebo 

setkáním Spirály SAG – duchov-
ním obnovám i politickému vzdě-
lávání, ale i neformálním piknikům 
a „stammtischům“ – pro mladé ve 
věku 14–26 let nejen z Česka, ale 
i Německa a Slovenska. Témata 
jako „Milosrdenství v křesťanství, 
judaismu a islámu“, „Žena a nábo-
ženství“, „Budoucnost v Evropě“, 
„Hranice: Jen v hlavě?“ a spous-
ty nadšených účastníků svědčí 
o rozmanitém rozvoji Spirály. 
K tomu, kromě již zmíněných, 
významně přispěli i dlouhodo-
bý duchovní rádce Spirály Josef 
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víc než jen definici česko-německého mládežnického 
spolku, kterou jsem uvedla na začátku. Spirála je pro 
mě v prvé řadě velká spousta milých lidí, se který-
mi se vždycky ráda potkám, ale taky spousta zážitků 
a zkušeností, které jsem díky ní získala. Znamená pro 
mě taky německý jazyk a vztah k Německu obecně. 
Jen díky Spirále jsem měla motivaci se tomuto jazyku 
důkladně věnovat a pořádně se ho naučit. Spirála se 
stala neodmyslitelnou součástí mého života, který by 
se bez ní vyvíjel úplně jinak.

Co bych přála Spirále? Za těch deset let od svého 
založení se Spirála v mnohých ohledech velmi promě-
nila. Přála bych si, aby se měnila a vyvíjela dál, ale sa-
mozřejmě správným směrem. Protože není nic horší-
ho než zůstávat stále na stejném místě a neměnit se. 
Spirále bych taky přála hodně aktivních a nadšených 
lidí vytvářejících příjemné prostředí pro nové příchozí, 
ale také dlouhodobé účastníky, schopné vést diskusi, 
povídat si bez ohledu na jazykových schopnostech 
toho druhého. Přála bych si, aby pro co nejvíce lidí 
nebyla Spirála jen prázdnou definicí nýbrž vždy skvě-
lou vzpomínkou, která je napadne, když se toto slovo 
vysloví. 

Klára Zelinková, členka předsednictva

workshopů, seznámit se, zlepšit své jazykové kom-
petence a poznat nové místo. 

Moje cesta ke Spirále byla celkem jednoduchá. Po 
četných účastech na dětském táboře Plasto Fantasto 
jsem se postupně začala účastnit i spirálovských se-
tkáních. Akce mě bavily, témata mi přišla zajímavá, ale 
také jsem ráda vyrážela poznávat nové končiny a lidi. 
Díky tomu, že jsem ze spirálovských setkání domů 
jezdila vždy s nadšením, jsem se postupně začala po-
dílet na jejich přípravách, načež jsem se posléze roz-
hodla kandidovat do předsednictva Spirály, kam jsem 
byla úspěšně již podruhé za sebou zvolena. 

Předsednictvo Spirály se pravidelně schází dva-
krát do roka. Pro mě osobně znamená být součástí 
předsednictva získání většího povědomí o tom, co 
se v organizaci děje a bude dít, celkové nahlédnu-
tí do jejího fungování a režimu. Naše práce je dále 
pomáhat kanceláři vymýšlet témata projektů a pak 
se samozřejmě na jejich realizaci také podílet. Velmi 
důležitá je spolupráce s Junge Aktion a Sdružením, na 
jejíž setkáních předsednictva se vyskytujeme a Spirá-
lu zastupujeme. 

Tím se dostávám k otázce: „Co si představím pod 
pojmem Spirála?“ Pro mě tento pojem skrývá něco 

Jarní setkání Spirály 11. 2. – 13. 2. 2022 
V loňském roce se účastníci Jarního setkání Spirály SAG účastnili i zároveň probíhající konference 
SAG. Formát se velmi osvědčil a díky němu se naše setkání neslo v duchu nejen mezikulturního ale 

i mezigeneračního dialogu. Už se těšíme na příští rok do Olomouce, kde proběhne i oslava výročí Spirály. 
O tom, jak proběhlo setkání v Ústí nad Labem nám napsala dlouholetá mluvčí Spirály Katka Břendová. 

Minulý víkend se uskutečni-
lo již tradiční Jarní setkání 

Spirály v Ústí nad Labem, tento-
krát na téma Hranice. Téma bylo 
vybráno tak, aby korespondovalo 
s tématem každoroční konference 
Sdružení Ackermann-Gemeinde, 
které jsme se celou sobotu také 
účastnili. 

V pátek po příjezdu účastníků 
jsme se pomocí předem připra-
vené hry zabývali tím, co pro nás 
znamenají hranice – zdi. Krátké 

texty o nejznámějších zdech světa 
nám objasnily historický a geo-
grafický kontext. Zůstalo nám pak 
dost prostoru pro vzájemnou vý-
měnu o hranicích – zdech, které 
si vytváříme my sami. Překvapilo 
mě, jak moc jsme v diskusi mohli 
jít do hloubky i přesto, že jsme 
se všichni navzájem neznali. Po 
pozdní, ale skvělé večeři z místní 
pizzerie jsme první večer zakončili 
hraním deskových her. 

V sobotu ráno jsme se ihned 

po snídani vydali do nedalekého 
hotelu Clarion na konferenci SAG. 
Panelová diskuse a následná ko-
lečka s referentkami a referentem 
byla díky tomu, že referentky vze-
šly z řad obyčejných žen (učitelka, 
herečka, koordinátorka), neuvě-
řitelně obohacující. Po obědě si 
účastníci konference mohli vybrat 
mezi návštěvou ústeckého mu-
zea, kde byla nedávno otevřena 
dlouho očekávaná výstava „Naši 
Němci” nebo kvízem, který jsme 
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za náhodu.) Tématu voleb byl 
věnován páteční večer i sobotní 
odpoledne. Nejprve si účastníci 
mohli vyzkoušet, jak argumento-
vat v otázce jít, či nejít volit a pak 
také mohli sledovat debatu o po-
litickém vývoji a současné politic-
ké scéně v Čechách i v Německu. 
Mnozí dokonce kladli našim 
řečníkům dotazy, a to i dávno po 
skončení oficiální části debaty. 
Možná nejsem sama, kdo si při 
diskusi uvědomil, jak rozdílné jsou 
politické sféry obou zemí a jak 
ošemetné je „šmahem” soudit ně-
které rozhodnutí politiků, pokud 
neznám celý kontext. Debata by 
ale zajisté nevyzněla tak působi-
vě, kdybychom předtím neabsol-
vovali výstavu o českých dějinách 
20. století v Národním muzeu. 
Kladla jsem si otázku, nakolik jsou 

Podzimní setkání Spirály 
Podzimní setkání je dalším z pravidelných setkání Spirály.  

Ač trvá jen 3 dny, program bývá vždy velmi pestrý a zážitků bývá nespočítaně.  
Jak probíhalo letošní setkání v Praze, co dělá setkání Spirály, tak speciální?  
Více v článku od Aničky, letošní dobrovolnice Junge Aktion v Mnichově. 

Když jsem vjížděla do Prahy, 
myslela jsem si, že to bude 

divné. A hlavně že to bude asi 
cizí. Totiž abych to vysvětlila... 
Ve dnech 23.–25. 9. 2022 jsem 
se zúčastnila Podzimního setkání 
Spirály na Bílé hoře v Praze. Ne-
věděla jsem, co čekat od setká-
ní, programu a co od města, ve 
kterém jsem strávila svá student-
ská léta. Zpětně vidím, že jsem 
si nejvíce odnesla pocit domova 
a přijetí, ačkoli jsem neznala té-
měř nikoho ze zhruba 15 účast-
níků a velmi často jsem hovořila 
německy, nikoli svou mateřštinou. 
Tak co se tedy odehrálo? 

Setkání bylo zaměřeno na situ-
aci v Čechách a v Německu rok 
po volbách. (Že tento víkend celá 
ČR volila své zastupitele, popř. 
senátory, považujme v tuto chvíli 

tyto dějiny (včetně vystavovaných 
předmětů a popisovaných událos-
tí) také moje dějiny, resp. dějiny 
mého domova. A ve světle této 
úvahy jsem se v duchu ptala, vní-
mají účastníci z Německa a dvou-
jazyčných rodin tyto dějiny stejně 
jako já? V čem se to liší? 

Také sobotní večerní pub-quiz, 
krátká procházka centrem města, 
nedělní bohoslužba na Bílé hoře 
i oběd v jedné z bělohorských 
restaurací přispěly k tomu, že 
jsem se nakonec v česko-němec-
ké skupině nových přátel cítila 
jako doma. Když jsem odjížděla 
z Prahy, svítilo slunce a modralo 
se nebe. Město nám zas jednou 
ukázalo svoji vlídnou tvář. 

Anna Císlerová, dobrovolnice u JA

si speciálně pro tuto příležitost 
jako mládežnický spolek SAG při-
pravili, popřípadě mohli navštívit 
obojí. „Teda, tohle bylo to nejlep-
ší, co jsem kdy na konferenci SAG 
zažil!“ prohlásil bezprostředně po 
kvízu a suverénní výhře svého 
týmu bývalý jednatel Ackermann-
Gemeinde Matthias Dörr. Na to 
můžeme jedině odpovědět, že 
nám bylo ctí se konference takto 
zúčastnit a rádi připravíme kvíz 
i na další společné události.

Večerním programem bylo 
divadelní představení „Hrdinství“, 

které jsme zhlédli v krásném sále 
Hraničář. Je vidět, že organizáto-
ři dbali i na ty nejmenší detaily. 
Mladí lidé z dramatického krouž-
ku Ježkovy voči ZUŠ v Plané nám 
během 45minutového před-
stavení předvedli různé formy 
hrdinství během Protektorátu 
Čechy a Morava. I přes nízký věk 
předvedli špičkové profesionál-
ní představení, jak nám po hře 
potvrdila herečka Sarah Haváčo-
vá. Asi největším šokem pro mě 
byl fakt, že představitel hlavní 
role se kvůli nemoci původního 

herce o svém angažmá dozvěděl 
ve čtvrtek a během dvou dnů se 
zvládl naučit veškerý text. Klo-
bouk dolů! 

Poslední den konference 
jsme během snídaně reflektovali 
uplynulé dva dny a celé setkání 
zakončili krásnou společnou mší 
v ústeckém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Po obědě jsme se 
smutně rozjeli do všech koutů 
(nejen české) republiky a už se 
nemůžeme dočkat další akce! 

Katka Břendová
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Česko-německá letní jazyková škola v Melchiorově Huti 
Letní jazyková škola Spirály za několik let své existence stala oblíbeným letním projektem  
pro širokou veřejnost. Představuje skvělou možnost propojení výuky jazyka a kultury  
obou zemí s možností navázání kontaktů a zlepšení svých jazykových znalostí.  

Letos v létě se konal úspěšně již třetí ročník, tentokrát v Litoměřicích. Jak vůbec celý nápad vznikl?  
O tom se dočtete v článku od jedné ze zakladatelek Letní jazykové školy Elišky Pekárkové. 

A každé odpoledne jsem se 
podivovala nad tím, jak jednodu-
še a přirozeně česko-německý 
dialog funguje. Coby historička 
a nadšená studentka jidiš jsem si 
mohla splnit svůj sen: uspořádat 
workshop o jidiš. Přitom bylo 
jasně vidět, jak jsou různé jazyky, 
kultury i lidé propojeni.  

Atmosféra byla zkrátka uvolně-
ná a přátelská, ať jste se zrovna 
učili novou cizí řeč, nebo klábosili 
večer u piva. Doufám, že se mi 
zase brzy poštěstí účastnit se 
podobných projektů. 

Eliška Pekárková 

Myslím, že to mohlo být tak 
v roce 2017, ještě za mého 

studia v Berlíně. Tenkrát mě 
navštívila Amálka Kostřížová a při 
povídání u kávy jsme přemýš-
lely nad tím, co bychom mohly 
s Junge Aktion a Spirálou dělat. 
Nebylo by špatné zaměřit se více 
na cizí jazyk, říkala jsem jí. Shodly 
jsme se na tom, že by to i pro 
účastníky mohlo být zajímavé 
a užitečné, a tak se z ničeho nic 
zrodil nápad na realizaci česko
-německé letní jazykové školy. Já 
jsem se pak sice už aktivně na její 
přípravě nepodílela, ale Amál-
ka proměnila naše slova v činy 
a hned v létě 2018 se uskutečnila 

první letní škola češtiny a němči-
ny v Melchiorově Huti poblíž Plz-
ně. Tenkrát jsem bohužel nemoh-
la být u toho, ale z zpovzdálí jsem 
si říkala, že si ji příště nesmím 
nechat ujít! Přesto, že jsme na 
jaře roku 2020 měli všichni jiné 
starosti, podařilo se i druhou letní 
školu v srpnu 2020 uspořádat. 
A já byla konečně u toho! 

Nebudu přehánět, když řeknu, 
že to byl nejhezčí zážitek mého 
letošního léta. Jako lektorka jsem 
vždycky dopoledne trávila s milými 
studenty němčiny, kteří byli neu-
věřitelně motivovaní. I ostatní lek-
torky, které připravily kurz češtiny, 
měly z účastníků podobný dojem.  

Oslavte s námi rok 2022 v Bratislavě! 

Česko-německo-slovenský  
silvestr Junge Aktion 

Junge Aktion a Spirála všechny srdečně 
zvou na letošní Silvestrovské setkání, které 
se bude konat od 28. 12. do 1. 1. 2023 
v Bratislavě. Letos na téma Mládež a po-
litika ve střední Evropě. Co vás tam čeká? 
Možnost se seznámit s vrstevníky z České 
republiky, Německa a Slovenska. Čeká nás 
pestrý program, plný zajímavých debat, 
workshopů a her. Poznáte Bratislavu,  
pocvičíte němčinu a na závěr společně osla-
víme Silvestra. Přihlašování je možné do  
4. 12. 2022 na našem webu. Těšíme se  
na všechny účastníky a účastnice 😊.
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 մ Co Tě jako první napadne, když se řekne Česko? 

E: Možná dokonce pohádka Tři oříšky pro Popelku.

L: Krásná příroda, pohostinnosti a přátelský přístup mezi obyvateli.

M: Vyspělá zapadni země

N: Spousta možností. Jak v možnostech budování kariéry (potenci-
onální expanze na německý trh), tak i co se inspirace pro zlepšení 
kvality života zde. (možnost inspirovat se ve spoustu ohledech ve-
řejné politiky).

 մ Jaká je tvoje motivace učit se česky/německy?  
Jak dlouho se již jazyk učíš? 

E: Jako dítě jsem byla frustrovaná, že umím jenom jeden mateřský 
jazyk. Moje prababička byla z Česka a moje babička taky, ačkoliv mě 
nikdy česky nenaučila. Proto jsem se chtěla učit sama. 

L: Čeština je moje druhá mateřština – učím se ji již od narození. Číst 
a psát jsem se učila sama, správnou gramatiku jsem ovšem nikdy po-
řádně nebyla schopná ovládnout, dělám to spíš pocitově. Nyní studuji 
Česko-německá studia a mám tak konečně příležitost to napravit.

M: Německy se učím od svých 13 let. V učení se němčiny vidím 
smysl, protože Česká republika je obklopena německy mluvícími 
zeměmi, tedy Německem a Rakouskem, se kterými sdílíme většinu 
našich hranic. Navíc je česká ekonomika poměrně výrazně závislá na 
té německé. Z těchto důvodů vidím v němčině i přes všeobecnou 
hegemonii anglického jazyka velký potenciál a uplatnění. Znalost 
německého jazyka může být zkrátka výhodou při uplatnění na trhu 
práce, vzhledem k zmiňované provázanosti našich ekonomik a pů-
sobení mnoha německých firem na našem trhu. 

N: Německy se učím od čtvrté třídy základní školy. Německy se 
nyní učím hlavně z důvodu mé budoucí kariéry, neboť pro působení 
v institucích Evropské unie je důležité ovládat nejméně tři jazyky, ke 
kterým v mém případě patří kromě němčiny i čeština s angličtinou. 
Obecně se znalostí dalšího cizího jazyka, než je angličtina souvisí 
lepší pracovní příležitosti. 

Rozhovor 

Co si myslí mladí lidé o Česku, je pro ně důležitá  
Evropa a vědí kdo je nejznámější Čech?  
Na to jsme se zeptali Emily a Lindy! Obě žijí a studují 
v Německu a zajímají se o naši zem a o český jazyk.  
Obdobně jsme se zeptali i Matěje a Natálie z Česka! 
Podělili se s námi o svůj pohled na Německo  
a česko-německé vztahy. Emily

Linda

Matěj

Natálie
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 մ Mohl/a bys popsat, jakých odlišností či  
podobností sis všiml/a v české a v německé kultuře? 

E: Co jsem všimla, bylo, že Češi jsou srdeční a ochot-
ní pomoct. Němci si často drží odstup a jsou sou-
kromější. I co se týče humoru vnímám velké rozdíly. 
Český humor se mi zdá černější a možná dokonce 
kontroverznější. 

L: Podle mě je česká kultura v mnohém otevřenější 
a lidé jsou k sobě vřelejší, a to se týká i pohostinnos-
ti. Na druhou stranu německou kulturu vnímám jako 
více tolerantní s ohledem na diverzitu a jinakost. 

M: Němci mi přijdou pečlivější. Kladou na to, co dělají 
větší důraz a zkrátka jsou vice „pünktlich“ než Češi.

N: Po mém ročním pobytu v bavorském Řezně v rám-
ci studijního pobytu Erasmus jsem žádné zásadní 
odlišnosti mezi českou a německou kulturou neza-
znamenala. Přijde mi, že německá kultura je té české 
velice podobná – až na pár drobností, mezi které pa-
tří, že Češi se mi zdají více přátelštější a otevřenější 
než Němci. Což mě během pobytu překvapilo vzhle-
dem k tomu, jaký je poměr cizinců a přistěhovalců 
v Německu oproti naší kotlině, kde mimo Prahu na 
trvale žijící cizince narazíme sporadicky. Co se týče 
nějakých konkrétních kulturních podobností, lze je 
určitě naleznout v českém jazyce v podobě germa-
nismů, ve společné státní hranici (a z toho plynoucí 
úzké spolupráce v některých regionech) či ve sdíle-
ných historických událostech. 

 մ Vybaví se Ti nějaké stereotypy či předsudky  
týkající se Česka/Německa? 

E: V Česku jsou nejlevnější cigarety. 

L: Češi ve velké míře pijí alkohol. Zároveň je to národ 
nadšený do sportu – zejména tedy hokeje a fotbalu.

M: O němčině se obecně traduje, že je to tvrdý a ne-
zvučný jazyk, nicméně já si myslím, že je to krásný 
jazyk s jasnými pravidly, který je pouze zprofanova-
ný dramatickými, agresivními projevy Adolfa Hitlera 
a mnoho lidi má bohužel němčinu nepřímo spojenou 
s jeho osobou. 

N: Mně osobně přijde, že němčina není tak těžký ja-
zyk k naučení. V tomto směru mi čeština, japonština 
či arabština připadají jako daleko těžší jazyky. Myslím 
si, že čeští žáci a studenti k němčině mají odpor, kte-
rý je dle mého způsoben převážně paními učitelkami 

němčiny. Proto je většinou německý jazyk nebaví (co 
vím tak od mých známých, když se s nimi bavím o je-
jich znalostech německého jazyka). U mě je to ale 
naopak. Mé učitelky němčiny byly super a díky nim 
mě ve výsledku němčina baví více než angličtina.

 մ Je otázka česko-německého smíření aktuální?  
Jakou cestou by se měly ubírat česko-německé 
vztahy? 

M: Otázka česko-německého smířeni podle mého 
názoru není již tak aktuální, jako byla dříve, neboť 
se hodně otázek vyřešilo v rámci Česko-německé 
deklarace v roce 1997. Ačkoli v české a německé 
historii stále existuji citlivá místa – ať už jde o od-
sun sudetských Němců nebo okupaci českých zemí 
a excesy za dob nacistické vlády, nemyslím si, že by 
tato témata měla být nadále aktuální a hojně dis-
kutována, či dokonce ovlivňovala předvolební de-
baty, jako tomu bylo například před první přímou 
volbou českého prezidenta. Ano, je dobré a potřeb-
né si minulost připomínat a poučit se z ní, nicméně 
v rámci česko-německých vztahů existuji aktuálněj-
ší témata k diskuzi a otázka smíření by již měla být  
uzavřena. 

Česko-německé vztahy by se měly ubírat stejnou 
cestou jako doposud. Měli bychom se zaměřit na 
jejich budoucnost a další upevňování. Česko a Ně-
mecko by měly pokračovat v úzké spolupráci, ať už 
bilaterálně nebo multilaterálně v rámci Evropské unie. 

N: Česko-německé smíření by se mohlo stát aktuál-
ním tématem vzhledem k blížícím se prezidentským 
volbám. Nemyslím si ale jinak, že se u nás jedná o ně-
jaké aktuální téma. Řekla bych, že mnohem aktuálněj-
ší jsou teď německé – polské vztahy, co se smíření 
týče, vzhledem k událostem, které se nedávno udály 
(polský požadavek na odškodnění). 

Dle mého názoru je důležité, aby česká strana 
kooperovala s tou německou, protože Německo je 
jedním z nejvlivnějších státu v rámci Evropské unie 
a Evropská unie nabízí mnoho potenciálu pro rozvoj 
České republiky. Česko-německé vztahy by se v bu-
doucnu měly určitě sbližovat. Přijde mi škoda, že po-
hraniční oblasti, které jsou na severozápadě České 
republiky a sousedí s Německem, patří mezi nejchud-
ší kraje v celostátním měřítku, a to i přesto že skuteč-
nost toho, že sousedí s Německem jim dává velkou 
výhodu jako například pracovat v Německu apod. 
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M: Já osobně se cítím jako Evropan. Evropu považuji 
za svůj domov, stejně jako Českou republiku a mou 
rodnou Moravu. Díky Evropské unii je zajištěna poli-
tická a ekonomická spolupráce mezi všemi evropský-
mi národy, které by se jako samostatné jednotky mezi 
sebou horko těžko domlouvaly. Za mír a prosperitu 
můžeme podle mého názoru vděčit především ev-
ropské integraci a z toho důvodu považuji Evropu za 
velmi důležitou. 

N: Když čtu zprávy z různých zákoutí světa, tak si 
vždy uvědomím, že jsem doopravdy šťastlivec, že 
jsem se narodila v Evropě. Každé místo na světě má 
určitě něco do sebe, ale myslím si, že Evropa je nej-
bezpečnější a v určitých ohledech (např. zdravotní 
a sociální péče) také nejvyspělejší částí světa. Mám 
to tu velmi ráda, a i přesto že mě také baví cestování, 
nezvažuji žít v budoucnu někde jinde než v Evropě. 

 մ Jakou budoucnost bys sis pro Evropu přál/a?  
Dělá Ti něco starosti?

E: Dělám si starosti, že ztratíme demokracii kvůli pra-
vicovým stranám. A bojím se, že extrémní ideologie 
jako rasismus a xenofobie. 

L: Doufám, že v budoucnu, již nedojde k takové si-
tuaci, jako bylo uzavření hranic během pandemie. 
Pro mě to bylo obzvlášť těžké období, protože jsem 
nesměla navštěvovat svou rodinu a nebylo jisté, jak 
dlouho to bude trvat.

M: Pro Evropu bych si přál samozřejmě prosperující 
budoucnost, nicméně si myslím, že bude čelit velkým 
výzvám. Je potřeba Evropskou unii reformovat tak, 
aby se zvýšila důvěra občanů v tuto instituci, která je, 
alespoň v ČR, velmi nízká. Nedokážu říci jak, ale větší 
transparentnost a rozšíření povědomí o jejím fungo-
vání a s tím související přiblížení se občanům by byl 
jistě krok správným směrem. Starost mi dělá narůs-
tající populismus, který nabírá v současnosti na síle 
kvůli nespokojenosti a horší životní úrovni občanů. 
Je potřeba proti populismu bojovat a chránit principy 
právního státu, takže například zásahy EU směrem 
k Maďarsku či Polsku jsou dle mého správné.

N: Budoucnost bez války a v klidu. Teď mi asi nejvíce 
dělá starosti ta válka.

sag

Spolupráce tam by se měla určitě posílit a možnosti 
a výhody, které ze společné, nedaleko vzdálené hra-
nice plynou, by tam měly být více propagovány. 

 մ Co by naše mládežnická organizace Spirála,  
organizující společné akce na české a německé 
straně, měla nabídnout, aby byla pro mladé lidi 
atraktivní?

E: Náboženství musí hrát menší roli. 

L: Hodně prostoru pro společný dialog, aby si člo-
věk mohl vyměňovat zkušenosti s dalšími mladými 
lidmi, kteří mají podobný životní příběh. Možná také 
pomoct mladým lidem, kteří chtějí lépe poznat svou 
rodnou zemi nebo kteří by v ní jednou rádi žili. To 
znamená ujasnění otázek jako jsou: Co potřebuji 
k tomu, abych se mohl přestěhovat do jiné země? Na 
co si mám dát pozor? Myslím, že takové kontaktní 
body jsou vždycky docela dobrý základ.

M: Je důležité utužovat česko-německé vztahy už 
od útlého veku a stavět za pomoci mladé generace 
„mosty“ mezi našimi národy. Díky Spirále se česká 
mládež snadněji setká s tou německou a tím si tak 
obě strany zlepši své jazykové schopnosti, naváží 
nove kontakty a nová přátelství. 

N: Myslím si, že pokud se člověk učí cizí jazyk, ale ná-
sledně ho aktivně nevyužívá, tak je celé učení se k ni-
čemu. Organizace Spirála nabízí možnost být v pra-
videlném kontaktu s rodilými mluvčími z Německa 
a díky tomu má mladý člověk příležitost němčinu 
trénovat. Bez pravidelného tréninku se nově naučená 
slovíčka a fráze rychle zapomínají. 

Na Spirále mi přijde super, že zprostředkovává se-
tkávání mezi mladými lidmi z České republiky a z Ně-
mecka a tím tak napomáhá k vytváření mezinárodní 
sítě kontaktů, která se v budoucnosti mladým lidem 
určitě bude hodit. 

 մ Co pro Tebe osobně znamená Evropa?

E: Evropa je místem mnoha států ve velké geografic-
ké blízkosti. Proto zde máme spoustu kultur, názorů 
a často bohužel konfliktů. Ale tato různost je straš-
ně důležitá (kromě těch velkých konfliktů jako války 
samozřejmě). 

L: Evropa pro mě znamená jednotu a jistotu. Jsem 
šťastná, že tu můžu žít s vědomím toho, že jsem svo-
bodná, a přesto v bezpečí.
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sílu zbraní a tradiční geopolitiku – s myšlením, které 
osudově dominovalo v 19. a 20. století a přineslo 
Evropě a světu dvě světové války. Současná ruská 
politická elita ve snaze upevnit svoji moc a svoje du-
biózně nabyté ekonomické postavení neváhá použít 
jakýchkoliv prostředků. Pomáhají jí k tomu i ideologic-
ké konstrukty velkého „ruského světa“, který je podle 
ní třeba obnovit, či dlouhodobě vykreslované obrazy 
nepřítele – tzv. kolektivního Západu, s jeho „úpadko-
vou kulturou“ a „pseudohodnotami“ jež jsou údajně 
ze samotné Satanovy díly (máme-li uvěřit slovům nej-
vyšších představitelů ruského pravoslaví).

24. únor 2022 byl pro většinu z nás krutým budíč-
kem. Registrovali jsme sice zhoršující se mezinárodní 
politickou situaci, vnímali i zadrhávající se soukolí ev-
ropských institucí. S obavami jsme si kladli otázku, jak 
naše republika – v níž bohužel neexistuje konsensus 
v základních otázkách evropské integrace ‒ zvládne 
předsednictví v Radě Evropské unie. Brutální ruský 
útok na Ukrajinu a pohled na miliony běženců prcha-
jících před válkou nás dočasně zmobilizoval a probudil 
lepší lidské vlastnosti, ochotu pomáhat, případně si 
něco odříci. I české předsednictví v Radě EU je našimi 
partnery vnímáno jako zdařilý reparát za blamáž, kte-
rou si naše země „vysloužila“ v roce 2009, kdy tehdejší 
opozice svrhla vládu ČR přesně uprostřed předsednic-
kého období. V roce 2022 však kulminovala i zálud-
ná hybridní válka proti evropským demokraciím, kdy 
symptomy ruské války na Ukrajině, energetická krize, 
inflace, hrozící hospodářská recese či stále přetrvávající 

dopady koronavirové pandemie 
byly propagandisticky zneužity 
a vytvořily tak poměrně výbu-
šnou směs. Populisté a dema-
gogové všeho druhu zde brzy 
vytušili svoji šanci a pohotově 
ji využívají. Zdánlivě neviditelné 
sociální bubliny se tak zhmotňují 
v protestních akcích, kde se pod 
heslem „Česká republika na prv-
ním místě“ shromažďují radikál-
ní antisystémové síly – a spolu 
s nimi i někteří spoluobčané, 
kteří i díky svému křehkému 
sociálnímu postavení pochybu-
jí o demokratické orientaci naší 
země, volají po odvolání vlády, 

Česko-německá konference 2023 
Vážení přátelé a příznivci Sdružení Ackermann-Gemeinde!
Jako každý rok, i v tom příštím se bude konat naše vý-
roční konference, tentokrát 10.–12. února v Olomouci. 
Její téma je vysoce aktuální: Evropa na rozcestí – mezi 
mírem a válkou. Následující text Miroslava Kunštáta 
ukazuje, jak je toto téma důležité. Proto bych vás 
všechny chtěl na naši konferenci srdečně pozvat. 
Těšíme se na vzájemná setkání, rozhovory a diskuze.
Váš Mons. Adolf Pintíř, předseda spolku

Evropa (opět) na rozcestí

N a prahu nového roku 2023 si mnozí z nás 
udělají pravidelnou inventuru svých životů: 
připomenou si zdary a prohry, radostné udá-

losti i smutná loučení s těmi, kteří se vydali na po-
slední cestu, často beze slova. I pohled na nebesa nás 
nemusí vždy utěšit, neboť i ona bývají v tento zimní 
čas ocelově šedá – a nemluvná. Jak tedy zaslechnout 
vánek Božího hlasu, zvláště v těchto dnech, v nichž 
hlasitě hřmí zbraně všeho druhu? 

Po 24. únoru, kdy Putinovo Rusko přepadlo Ukraji-
nu a přineslo Evropě novou, nyní již zcela otevřenou 
válku, opět putujeme časem: tentokrát zpět, do tem-
ných okamžiků 20. století. Znovu jsme konfrontová-
ni s velmocenským typem myšlením, které zná jen 

přihlašovat se můžete na www.ackermann-gemeinde.cz
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po vystoupení z Evropské unie a NATO, ba dokonce 
i z Organizace spojených národů.

V této složité situaci, kdy i hlas církví a jejich před-
stavitelů zní občas matně a nepřesvědčivě, jsme 
v předsednictvu Sdružení Ackermann-Gemeinde 
formulovali hlavní téma naší tradiční únorové česko
-německé konference 2023: Evropa na rozcestí – mezi 
mírem a válkou? Toto osudové rozcestí může být vzta-
hováno na celou naši osmimiliardovou civilizaci a pro-
bíhající či hrozící válečné konflikty, ať už etnonacio-
nální, náboženské či ekonomické povahy. Nás ovšem 
dnes především zajímá, jak se v těchto konfliktech 
zachová „naše“ Evropa a zda jim bude umět jednotně 
a účinně čelit. Vzhledem ke globálním krizím, přede-
vším stále více akutní klimatické krizi, představují vál-
ky největší překážku na cestě k dosažení přijatelných 
řešení. Přesto ale od pádu železné opony, kdy dle mí-
nění optimistů „skončily dějiny“ (Francis Fukuyama), 
zažívá Evropa už druhý velký válečný konflikt. 

Zatímco válka v bývalé Jugoslávii spíše „zamrzla“, 
což vidíme např. ve stále složitější situaci v Bosně 
a Hercegovině či v Srbsku a Kosovu, ruská válka na 
Ukrajině je čerstvým případem konfliktu „rozmrzlé-
ho“. Jeho dlouhodobé příčiny se tzv. Minskými do-
hodami bohužel nepodařilo vyřešit, za hlavní důvod 
nynější eskalace experti považují pokus stabilizovat 
moc současných kremelských vládců, spojených s oli-
garchickými, částečně kriminálními strukturami. Stále 
zřejmější nezdar Putinovy „speciální vojenské opera-
ce“ pak rychle změnil pořadí deklarovaných cílů: od 
„denacifikace a demilitarizace“ Ukrajiny se proměnil 
ve válku vedenou proti tzv. kolektivnímu Západu a na 
ochranu – světe div se! – údajných „křesťanských 
hodnot“. Do ruské ideologické výzbroje byl dokonce 
bývalým ruským prezidentem Medveděvem a mos-
kevským patriarchou Kirillem zařazen i boj proti „sa-
tanismu“, ba proti Satanovi samotnému. 

I vzhledem k těmto argumentům, zaměřeným na 
věřící křesťany, je nutné znovu promýšlet nastavení 
našeho vlastního „křesťanského kompasu“. Ujasnit si, 
jak se k probíhající válce postavit, co konkrétně proti ní 
podniknout, jak propojit křesťanský postoj obrany míru 
a modlitby za mír ‒ a postoj občana, kterého dnešní 
výzvy přivádějí na rozcestí ‒ a někdy bohužel i na sces-
tí. Vyžadují rozhodnutí, postoj, „přiznání barvy“. Písmo 
svaté a základní církevní dokumenty, ale i Katechis-
mus katolické církve (zejména čl. 2302–2317), nám 

sice umožňují elementární orientaci a rozlišení války 
spravedlivé a nespravedlivé. Naše česká a evropská 
rozcestí, individuální a kolektivní, je však třeba nasvítit 
i z perspektivy těch, kteří jsou válkou bezprostředně 
postiženi či kteří pomáhají přímo na místě. A samo-
zřejmě i z perspektivy odborníků, kteří nastalou situ-
aci zkoumají v širších historických, politických a eko-
nomických souvislostech. I tato válka jednou totiž 
skončí a váleční zločinci budou, doufejme, potrestáni. 
Úkolem křesťanů pak bude – podobně jako nedávno  
v česko-německých vztazích – nabídnout jejich zkuše-
nosti z procesu smíření a narovnání křivd, především 
mezi znepřátelenými stranami – tj. jinými slovy nabíd-
nout rekonciliační praxi. To byl ostatně pro Sdružení 
Ackermann-Gemeinde jeden z klíčových motivů jeho 
vzniku – motiv, který nepřestal být živý a aktuální. 

za předsednictvo, Miroslav Kunštát

Jarní setkání Spirály
Již tradiční akce Spirály letos proběhne  
v Olomouci. Čeká nás skvělý program v rámci 
konference Sdružení Ackermann-Gemeinde 
a hlavně budeme slavit 10. narozeniny naší  
milé Spirály. 

Tak si nezapomeňte poznačit v kalendáři  
datum 11. 2. – 13. 2. 2023. 

Pro informace o přihlašování sledujte náš web 
www.ackermann-gemeinde.cz a sociální sítě.

http://www.ackermann-gemeinde.cz/
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Kancelář SAG

školám nabídli hodiny němčiny 
v online podobě. Momentálně se 
zaměřujeme na prezenční formu 
výuky, kdy je kladen důraz na ko-
munikaci mezi žáky a našimi prak-
tikantkami a mezi žáky navzájem. 
Vzájemné komunikace je dosaže-
no za pomoci her, díky kterým žáci 
lépe poznají své spolužáky a pro-
káží svoje znalosti němčiny k za-
danému tématu a procvičí si nová 
slovíčka. Velmi oblíbené jsou hry 
„Kennenlernen Bingo“ a „Mens-
chenpexeso“. U první zmíněné hry 
jsou žáci vybaveni archem papíru 
s otázkami, na které se musí ptát 
ostatních žáků ve třídě a našich 
praktikantek a co nejrychleji tak 
nasbírat řadu čtyř odpovědí. U hry 
„Menschenpexeso“ žáci rozdělení 
do dvojic za pomocí popisu a pan-
tomimy představují druh aktivity, 
které má za úkol předem určená 
dvojice (která po určení opouští 
třídu) správně seřadit. U této hry 
se s vždycky nejvíce nasmějeme 
a díky smíchu jsou zbourány hrani-
ce ostychu, které někteří žáci mají.

Ke konci hodiny jsme žákům na 
školách, kde jsme poprvé, předsta-
vili naši Spirálu, akce, které pořádá 
a rozdali letáčky s bližšími informa-
ce a kontakty. 

Jako poděkování za spolupráci 
při hodinách dostali žáci sladkou 
odměnu.

Hodiny Edukace zaznamenávají 
zatím jenom pozitivní ohlasy. Žáci 
uvedli, že je bavila přítomnost 
rodilých mluvčích na hodinách 
a jejich německý přízvuk, zvolené 
aktivity a to, že si procvičili nová 
slovíčka. Někteří nám i napsali, že 
se těší, až za nimi dorazíme příště. 
Další hodiny Edukace proběh-
nou v prosinci a po Novém roce 
bychom rádi oslovili i školy mimo 
Prahu a rozšířili tak působení 
Edukace i do dalších měst.

Těšíme se, jak se projekt Eduka-
ce v budoucnu vyvine!

sag 

V září toho roku jsme v SAG již 
opět rozjeli projekt Edukace – 

němčina do škol. Projekt Edukace 
se hravou formou zaměřuje na 
rozvoj zájmu o učení se němči-
ny hlavně u dětí na základních 
a středních školách a na gymná-
ziích. Hodiny němčiny trvají dle 
domluvy s učiteli 45 nebo 90 mi-
nut a jsou interaktivně vedeny na 
různá témata – buď aktuální, které 
žáci probírají v hodinách němčiny 
nebo téma, které žákům vymyslí-
me my. Spolupráce v rámci projek-
tu Edukace se mezi SAG a školou 
navazuje na dobu tří návštěv, kdy 
praktikantky do školy dorazí vždy 
jednou za dva měsíce.

Výuka němčiny staví na zákla-
dech našich německých prakti-
kantek Aliny a Carly, které u nás 
tento rok máme. Holky tím, že 
jsou rodilé Němky, představuji 
žákům německý jazyk v jiné formě, 
než jsou zvyklí od svých učitelek, 
s německým přízvukem, a i když 
se žáci v průběhu hodiny učitelky 
zeptají, že některým slovíčkům ne-
rozumí, je právě ptaní se na otázky 
základem rozvoje jejich znalostí 
a bližšího zájmu o němčinu.

Projekt Edukace fungoval 
i v době pandemie, kdy jsme 

Milí kolegové, milé kolegyně, 
milí přátelé našeho Sdružení,
před necelými dvěma roky 
jsem přišla do Spirály jako 
úplný nováček, ale dlouho jsem se 
tak necítila. To hlavně díky velké 
a neustávající podpoře ze strany 
mé skvělé kolegyně a jednatelky 

SAG Amálky Poláčkové 
a předsednictva Spirály. 
Za to jim patří velký 
a upřímný dík. Na práci 
ve Spirále mě od začát-
ku lákalo a motivovalo 

umožnit mladým lidem poznávat 
středoevropský prostor, seznamo-
vat se s vrstevníky ze sousedních 
zemí, navazovat nová přátelství 

Edukace německého jazyka opět ve školách

a podpořit tím evropskou jednotu. 
To se nám, myslím, společně dařilo 
a máme za sebou spoustu pove-
dených projektů. Podařilo se nám 
oslovit nové členy a po dlouhé 
covidové pauze opět úspěšně 
obnovit prezenční setkání. Velmi 
bych Spirále přála, aby v tomto 
byla nadále úspěšná a aby dále 
rostla a rozvíjela se.

Vaše Marie Králová

Sledujte nás nově i na instagramu!
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V neděli 30. listopadu jsem v kostele svatého Jana 
Nepomuckého na Skalce zahájila výstavu „Oráč 

a smrt“. Naše kancelář se nachází naproti kostelu. 
Právě na tuto básnickou skladbu napsanou v rané 
nové horní němčině českým měšťanským písařem 
a humanistou Janem ze Žatce odkazuje dočasná 
výstava „Oráč a smrt: Humanismus v Čechách“, kte-
rou iniciovala Společnost pro zvelebení města Saaz. 
Výstavu koncipoval Andres Kalckhoff ve spolupráci 
s Otokarem Löblem a Petrem Šimáčkem. Název na-
šeho a mnichovského sdružení je odvozen od literár-
ního díla Jana ze Žatce „Oráč z Čech“.

 Jeho próza „Oráč z Čech“, napsaná kolem roku 
1400, je dnes považována za předchůdce či počá-
tek humanismu v německé literatuře. S nástupem 
knihtisku se stala jedním z prvních velkých úspě-
chů tiskařství, onoho „černého umění“. Na počátku 
20. století byla znovuobjevena a dočkala se četných 
komentářů, výkladů a překladů do moderní němčiny. 
Hlavní hrdina Oráč se v díle hádá se Smrtí, kterou 
obviňuje ze smrti své ženy. Toto téma je také stěžejní 
složkou vznikajícího humanismu, neboť Jan ze Žatce 
se ve svém díle rozchází se starým středověkým ob-
razem člověka. V nově se rodícím humanismu je nyní 
v centru pozornosti člověk a jeho důstojnost. Výstava 
provede návštěvníka obdobím, které nakonec vede 
k modernosti, plné reformace i renesance, plné stře-
dověku i novověku. 

Po společné bohoslužbě bylo možné prohlédnout 
si četné výstavní bannery. Návštěvníci měli možnost 
dozvědět se více o humanismu jako samostatném 
hnutí a řeč byla také o reformaci a církvi v době Jana 
ze Žatce. Obsáhlé informační texty byly ilustrovány 
velkým množstvím obrázků, takže si z výstavy něco 
odnesli i mladší návštěvníci. Celá výstava je dvojja-
zyčná, tj. v němčině a češtině. 

Andreas Kalckhoff, autor výstavy, se domnívá, že 
dílo o Oráčovi je i po šesti stech letech stále rele-
vantní a aktuální. Kromě silně působivé prózy obsa-
huje text i žhavá témata: smrt a ztráta blízkých, život 
a utrpení bez vlastního přičinění. 

Jan ze Žatce byl raným humanistickým básníkem, 
a proto prosazoval nové chápání člověka a jeho dů-
stojnosti ve svobodě od církevních vazeb. Ve stře-
dověku se člověk těšil velmi nízké úctě. Společnost 

přijala za dané, že skutečný život začíná až po smrti. 
V díle Jana ze Žatce je zřejmá jeho úcta k člověku, na-
příklad Oráč brání Boha proti ponížení člověka, které 
způsobí smrt, otázkou: „Který mistr kdy vytvořil tak 
dovedné a nádherné dílo, tak mistrovský kousek, jako 
je lidská hlava?“

Několik zájemců se poté zdrželo v kostele déle, 
aby si pročetli různé informační bannery. Návštěvní-
ci, kteří projevili zájem o podrobnosti a hlubší vhled 
do tématu, si mohli zakoupit katalog výstavy s dalšími 
informacemi. Výstava zůstane v kostele až do listopa-
du a můžete si ji prohlédnout každou neděli. Poté se 
přesune do Podbořan.

Výstava Ackermann und Tod

zdroj sag

zdroj sag
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