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VÝROČNÍ ZPRÁVA  

o činnosti spolku SAG 2022 

 

Milí přátelé! 

Dostává se k vám výroční zpráva našeho sdružení, která by měla shrnout naše aktivity a 

významné události, které se staly v roce 2022. Nemohu jinak než začít událostí, která se 

vlastně přihodila v roce předchozím – 29. prosince 2021 nás opustil náš přítel a podporovatel 

Anton Otte. Jeho pohřeb začátkem ledna tak vlastně zahájil nový rok. O jeho významu bylo 

řečeno a napsáno mnoho; jeho stopy v našem životě budou patrné ještě dlouho a doufám, že 

nikdy nezmizí. (Další velká ztráta nás postihla v červnu, kdy po dlouhé nemoci zemřel náš 

přítel a dobrodinec Mons. Karlheinz Frühmorgen…) 

Na únorové konferenci v Ústí nad Labem bylo zvoleno nové předsednictvo. Rád bych 

poděkoval všem bývalým členům za jejich nasazení a práci, kterou sdružení věnovali. 

Personální změny se udály také v Ackermann-Gemeinde;  v červenci se spolkovou 

jednatelkou stala Marie Smolková. V říjnu pak byl předsedou Ackermann-Gemeinde zvolen 

Dr. Albert-Peter Rethmann.   

Rok 2023, který je před námi, přinese nové výzvy. Hovořit o nich budeme na výroční 

konferenci, která se bude konat v únoru v Olomouci. 

Dovolte mi, abych vám všem poděkoval za vaši pomoc, podporu a přátelství – moc si toto 

vážíme! 

   

 

Mons. Adolf Pintíř 

předseda spolku 

  



  Výroční zpráva o činnosti spolku 2022 
www.ackermann-gemeinde.cz 

   

 

 

 

Profil organizace  

Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vznikl v České republice na počátku roku 1999 

jako občanské sdružení. Navazuje na působení jiného spolku působícího od roku 1946 

nejdříve v Německé spolkové republice a později i v Československu – Ackermann-Gemeinde 

(AG). V roce 2012 začala v rámci SAG působit Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde, 

skupina mladých do 26 let věku. SAG i Spirála SAG se hlásí k morálnímu odkazu a nejlepším 

tradicím Ackermann-Gemeinde.  

Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. století „Ackermann aus 

Böhmen“/„Oráč z Čech“ (česky vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 1994), které napsal Jan 

ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového Města pražského. Dílo je dialogem člověka 

se smrtí o životě a o smrti, o smyslu života, o bolesti…  

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

své sdružení.  

 

Sídlo Sdružení Ackermann-Gemeinde 

Vyšehradská 49  

CZ-128 00 Praha 2  

Česká republika  

Mobil: +420 736 533 667  

Mobil: +420 702 083 511  

E-mail: sdruzeni@ackermann-

gemeinde.cz 

www.ackermann-gemeinde.cz 

 

 

Sociální sítě  

Sdružení Ackermann-Gemeinde | 

Facebook 

Spirála - Sdružení Ackermann Gemeinde | 

Facebook 

Projekt Edukace SAG |Instagram 

IČ: 69058211  

DIČ: CZ69058211 

 

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

Počet registrovaných členu SAG k 31. 12. 2022: 323 osob z České republiky, Slovenska a 

Německa  

Počet registrovaných členu Spirály SAG k 31. 12. 2022: 54 osob z Česka a Německa  

 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  

číslo účtu: 2365190002/5500 

mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
mailto:sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
http://www.ackermann-gemeinde.cz/
https://www.facebook.com/AckermannGemeindeCZ
https://www.facebook.com/AckermannGemeindeCZ
https://www.facebook.com/SpiralaSAG
https://www.facebook.com/SpiralaSAG
https://www.instagram.com/deutsch_mit_sag/
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Vedení SAG zvolené pro období 2022–2024: 

Předseda sdružení a statutární zástupce:                      Mons. Mgr. Adolf Pintíř 

Místopředseda sdružení:                                                Dr. theol. Petr Křížek  

Duchovní rádce:                                                              s. Angelika Pintířová 

Jednatelka sdružení:                                                       Amálie Poláčková 

 

Členové předsednictva 2022 - 2024: 

PhDr. Miroslav Kunštát, s. Angelika Pintířová, Amálie Poláčková, Mons. Adolf Pintíř, Dr. theol. 

Petr Křížek, Mgr. Daniel Herman, Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. a Christoph Mauerer, M.A., na 

fotografii chybí PhDr. Michal Pehr, PhD. 

 

Členové kontrolní komise 2022–2024:  

Heidemarie Ochozková, Gunthilda Klimešová, Borek Tichý 

 

Členové předsednictva Spirály 2022-2024: 

Anežka Procházková   mluvčí Spirály 

Josef Zelinka    člen předsednictva 

Vojtěch Krusberský   člen předsednictva 

Klára Zelinková   členka předsednictva 

Jan Salomon    člen předsednictva 

Jakub Jančík    člen předsednictva 

 

Poděkování:  

Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto roce 

uhradili členský příspěvek. Děkujeme za finanční podporu a spolupráci německé Ackermann-

Gemeinde e.V. a Sozialwerku der Ackermann-Gemeinde München, České biskupské 

konferenci a Stiftung AG Stuttgart. Dále děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, 

nadaci Hanns-Seidel-Stiftung, Evropské unii, Renovabis e.V. Freising, nadaci Konrad-

Adenauer-Stiftung Praha, cestovní kanceláři CK Křížek. Stejně tak vyjadřujeme dík všem 

drobným podporovatelům za přispění a podporu, bez nichž by se naše aktivity nemohly 

uskutečňovat. 
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Přehled nejvýznamnějších událostí a činnosti v roce 2022 

 

Posily v kanceláři SAG 

Začátkem února jsme přijali novou stážistku Annu Fürstovou. Přes léto byl oporou našich 

projektů dobrovolník Paul Gerstenhöfer a od září tvoří nové posily naší kanceláře stážistka 

Adina Kozová, dobrovolnice ESC Alina Hagedorn a Carla Tudman.  

 

Akce SAG a Spirály v roce 2022 

11. 2. – 13. 2. Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Ústí nad Labem (SAG) 

11. 2. – 13. 2. Jarní setkání Spirály 

18. 2. – 19. 2. Zasedání předsednictva SAG/AG 

13. 4. – 18. 4. Česko-německo-slovenský politický vzdělávací týden Junge Aktion 

29. 7. – 2. 8. Letní jazyková škola SAG 

7. 8. – 14. 8. Česko-německé setkání dětí a mládeže "Plasto Fantasto" 

23. 9. – 25. 9. Podzimní setkání Spirály 

od října projekt Edukace – výuka němčiny 

 

Výstava „Svědkové lidskosti”  

Konkatedrála Panny Marie v Opavě, 22. 2. - 17. 4. 2022  

 

Klášter dominikánů České Budějovice, 2. 6. 2022 - 17. 7. 2022 

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého Hluboká nad Vltavou, 19. 7. - 31. 9. 2022 

 

 

Akce, na kterých jsme se organizačně spolupodíleli  

8. 4. – 10. 4. 2022 Sympozium Dialog uprostřed Evropy, Brno 

22. 07. – 24. 07. 2022 Meeting Brno Festival 

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

Podzim 2022 Výstava Oráč a smrt 
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Česko-německá konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Ústí nad Labem  

Radost z osobního setkání – jeden z nás ovšem chybí   
  
Když byla v pátek 11. února v 18.30 česko-německá konference zahájena, v místnosti byla 

cítit radost – radost z osobního setkání. Osmdesát lidí se po dlouhé době mohlo opět, hranicím 

navzdory, shledat. Tyto pocity radosti a vděčnosti jsou tak první odpovědí na otázku, zda 

pandemie změnila naše vnímání hranic.   

Zároveň se však prostorem nesl i pocit strádání, neboť někdo zde chyběl: 29. 12. 2021 zemřel 

Mons. Anton Otte. Na počest jeho památce byla připravena kondolenční kniha s jeho fotografií, 

kam účastníci mohli vepsat své vzpomínky. Během celé konference se na Toniho znovu a 

znovu vzpomínalo... Když účastnice vyprávěla svému šéfovi o "Toníkovi", když další účastník 

řekl: „Jsem tu kvůli němu“ nebo když mladá žena, bývalá stážistka SAG, říká dojatá při obědě: 

„Byl tak laskavý!“   

Úvodní slovo konference přednesl, dnes již bývalý, předseda SAG Daniel Herman. Vzpomněl 

na Mons. Antona Otte, který byl zkrátka všude. Svým životem přispěl značnou mírou k 

překonání hranic mezi Čechy a Němci. Pan Herman poděkoval všem, co umožnili konání této 

konference. Stejně jako Anton Otte, je i Daniel Herman osvědčeným stavitelem mostů a 

jazykovou bariéru překonává tím, že na závěr promluvil německy.   

Matthias Dörr, jednatel Ackermann-Gemeinde, připomněl se svém úvodním projevu základní 

myšlenku vzniku této organizace, kterou je překonávat česko-německé hranice. V dnešní době 

je důležité prolamovat i hranice mezi generacemi, jak se tomu dělo vloni v létě při pikniku na 

Vyšehradě.     

Tomislav Delinic, vedoucí zahraniční kanceláře Nadace Konrada Adenauera v České 

republice a na Slovensku, se zamyslel nad významem hranic během pandemie: „To, co bylo 

30 let samozřejmostí, cestování mezi Českou republikou, Německem a Slovenskem, najednou 

přestalo fungovat. Pro rodiny vyvstaly zcela nové otázky: Je zodpovědné, aby si děti během 

pandemie hrály společně se sousedními dětmi? Ke změnám docházelo i v okruhu přátel – 

každý má na pandemii svůj vlastní názor, ale rozhovory se rychle stávají emotivními, což ještě 

umocňuje, když se přidají jazykové a kulturní bariéry.“ Hlavním cílem KAS je sbližovat lidi, a 

právě proto prožívá Tomislav uklidňující pocit, když opět vidí naplněný sál.   

Petra Ernstberger, vedoucí Česko-německého fondu budoucnosti, pochází z okolí města 

Chebu, a zná tak dobře ze svého mládí ten pocit radosti, když dochází k setkávání napříč 

hranicím. Zdůraznila význam mantinelů jak pro rozvoj společnosti, tak pro jedince: „Ten, kdo 

narazí na své vlastní hranice, může dát svému vývoji nový směr.“ Na základě svých politických 

zkušeností, mimo jiné z německého Bundestagu, došla k závěru, že je důležité poskytnout 

lidem svobodu a umožnit jim vzájemné poznávání a sbližování podle zásady: "Tolik svobody, 

jak jen je možné, tolik omezení, jak jen je nezbytné."   

   
Filozoficko-historický pohled – jsou hranice přežitkem nebo naopak nezbytností?   
  

V úvodu konference otevřel Dr. Joachim Klose, zemský zástupce KAS v Sasku, téma hranic 

z historické perspektivy. Pád Železné opony a s ním spojené otevření hranic v letech 1989/90 

se hluboce vepsali do kulturní paměti střední Evropy. Od té doby je tomu tak poprvé, co došlo 

znovu k uzavření hranic, nyní kvůli zamezení šíření pandemie. Pan Klose připomněl také hnutí  
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Pegida, které se zformovalo zejména v Drážďanech – v souvislosti s uprchlickou krizí v letech 

2015/16 se objevovaly jisté obavy. V těchto nepřátelských postojích se skrývala otázka, zda 

by se neměly obnovit zdi k ochraně před nadměrným počtem přistěhovalců.   

Přítomnost ovšem vyvolává otázky týkajících se jiných limitů. Přednášející odkázal na 

současný diskurz o stálém růstu za pomoci myšlenek filozofa Hermanna Lübbeho: „Lidstvo 

nyní stojí před výzvou sebeomezení: Jak se vypořádáme s omezeným zemským povrchem 

vzhledem k našemu neukojitelnému hladu po rozšiřování?“   

Díky globalizaci, mobilitě a digitalizaci jsou hranice méně zjevné. Na druhou stranu je nyní 

těžší rozlišit mezi pravdou a lží.   

Za pomoci slov Meinharda Miegela zmínil Joachim Klose „blahobyt bez růstu“. Poslední 

desetiletí se prosperita vyznačuje hospodářským a duševním růstem. Jak se vypořádáme s 

limitem, když už není kam dál postupovat? Tempo naší zrychlené doby navíc vzbuzuje touhu 

po regulacích.    

Joachim Klose navázal úvahou o domově a řekl, že žijeme v době bez hranic. Fenomén 

"domova" je tvořen jednak konkrétními místy a regiony, ale současně také sociálními vazbami 

a neodmyslitelně též narativy smysluplných životních příběhů. Domov nezná hranice. Žije z 

osobních pocitů a zkušeností. Jedná se o dynamický proces, který utváří jak stabilita, tak 

změny.  

   

V následujícím koreferátu osvětlil PhDr. Michal Pehr, historik a politolog, význam hranic 

z poněkud jiného historického hlediska. Také on vzpomněl na rok 1989: Hranice se otevřely. 

V této souvislosti jsou hranice vnímány jako něco negativního, něco, co rozděluje. Hranice do 

moderního světa nepatří, ba dokonce by měly zmizet. Více než 40 let vládl za Železnou 

oponou komunistický režim. Pak přišel zvrat: Ostnatý drát byl přestřižen. Vzpomínáme na 

Genschera a další, kteří se na procesu spolupodíleli na politické úrovni. Následoval vstup do 

EU a NATO. Michal Pehr se domnívá, že současný význam hranic v rámci Evropy je již 

zanedbatelný a mnohem více stavíme na mezinárodní spolupráci.   

Projev nabádal k zamyšlení nad důležitostí hranic v dobách krize. V takových časech si lidé 

cení hranic, vyjednávají. Michal Pehr upozorňuje, že dějiny českých zemí jsou dějinami 

územních ztrát a zmiňuje báseň Viktora Dyka s názvem Hranice. Autor v ní hranice neoznačuje 

jako "zbytečné" nebo "nemoderní", ale jako "posvátný pojem". Osud vlasti závisí na hranicích, 

je našim úkolem je bránit.    

Michal Pehr poukázal na to, že pro českou společnost jsou hran ice významné, a to i ty 

geografické, jako jsou hory. Navozují pocit bezpečí, pořádku a klidu. Hranice však nejsou vždy 

vymezeny geograficky, nýbrž mohou být například stanoveny v neprospěch nebo ve prospěch 

menšin (školské politiky aj.).   

  

Připomněl, že první Československá republika se rozprostírala na největším území (včetně 

Karpat) a Mnichovskou dohodou v roce 1938 přišla o třetinu plochy. Následné úvahy o 

poválečném Československu, rozprášili Sověti, kteří měli, nejen na našem území, mocenské 

zájmy. Docházelo k novému osidlování Sudet. Po roce 1989 a osamostatnění České republiky, 

prožíváme, co se uznávání hranic týče, nejklidnější období.    

  

Následovala diskuze, ve které byly některé myšlenky dále rozvedeny a zároveň vyvstaly nové 

otázky. S obavami se diskuze stočila i k velmi aktuálnímu konfliktu – k hranici mezi Ukrajinou 

a Ruskem.   
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Sobota, 12.2. Panelová diskuse: Osobní vzpomínky a společný duch   
  
Sobotní dopoledne začalo vzrušující panelovou diskusí. Čtyři ženy a jeden muž se usadili na 

pódiu a dostali hned první tematický dotaz – kde v poslední době narazili na hranice.    

Herečka Sarah Haváčová nemusela dlouho přemýšlet: Její bývalé spolužačce, která byla 

včera propuštěna z nemocnice, byla v říjnu diagnostikována leukémie. Hranice mezi životem 

a smrtí je velmi křehká. Díky transplantaci kostní dřeně se jí naštěstí tuto hranici podařilo 

překonat.    

Michaela Holá z Průmyslové a obchodní komory v Chemnitz vyzařovala pozitivní energií. Pro 

ni je překračování státních hranic neodmyslitelnou součástí života, pracuje jako koordinátorka 

německo-českých hospodářských vztahů. Hovoří plynně česky a německy a je vděčná za 

vytváření sítí mezi lidmi i institucemi. Přeshraniční akce jsou pro ni důležité z profesního i 

soukromého hlediska. Děje se tak prostřednictvím setkávání, kulturních zážitků a skrze učení 

se novým jazykům.   

Profesorka teologie a farářka husitského sboru Ivana Noble vyprávěla o bolesti, kterou jí 

způsobila postupná radikalizace postojů jejích přátel a známých proti koronavirovým 

opatřením. Začali zastávat fundamentalistické názory. Práce s hranicemi v teologickém učení 

a ve farnosti pro ni představuje mnoho výzev: Práce s hranicemi v myslích a srdcích lidí, 

zejména u těch, u kterých pramení ze zranění.   

  

Její manžel Dr. Tim Noble, rovněž teolog a přednášející, se narodil v Británii a je jediným 

mužem na pódiu. Uvádí, že kvůli pandemii nemohl dva roky cestovat do Spojeného království 

a navštívit tak své příbuzné. Nikdy předtím nemusel, přestože žil také v Brazílii a Nizozemsku, 

projít takovou zkušeností. Hranice vždy chápal jako výzvu k poznávání druhé strany za nimi. 

Manželé Noble byli okolnostmi donuceni posunout hranice i ve svém profesním životě – 

nejenže digitalizovali výuku, ale stali se pastory svých studentů během pandemie.    

Ředitelka základní školy Marie Gottfriedová o sobě tvrdí, že je nejen učitelkou, ale také žákyní. 

Pokud jde o hranice, je přesvědčena, že ty nejneprostupnější hranice si vytváříme ve své mysli, 

což dokládá na svém zážitku s otužováním. V prosinci tuto svou mentální bariéru prolomila a 

stala se tak členkou skupiny otužilců. Významnou hranici pro ni znamenalo datum 10. března 

2020, kdy přišla zpráva z vlády, že od 11. března budou školy zavřené a výuka bude muset 

probíhat online. Teprve tehdy si zaměstnanci uvědomili, jak křehká byla jistota, že se každý 

všední den v 8:00 budou moci sejít ve škole. Nová situace v ní vyvolala pocit ztráty a nejistoty: 

„Bylo to jako náraz do zdi, ale společně jsme hledali možnosti a omezení jsme dokázali 

překonat.“   

  

Právě zmíněné datum vzbudilo mnoho vzpomínek i u Sarah Haváčové. V tento den se konala 

generální zkouška hry Dobrý voják Švejk. Herecký soubor nacvičoval devět měsíců, deset 

hodin denně. „Generální zkouška je vlastně zlomová, tam herci ztrácejí nervozitu a napětí,“ 

říká. Jenže namísto toho přišel šok, protože hra se kvůli pandemickým opatřením nebude hrát. 

Herečka se ocitla bez ničeho, na volné noze a bez příjmu. Sarah mluvila tak živě, že se jí 

účastníky do svého života podařilo vtáhnout: Po této novině se nejdříve opila a pak se s čistou 

hlavou odstěhovala k rodičům, aby nemusela platit nájem. Večer se zahleděla na hvězdnou 

oblohu a ptala se sama sebe, co bude dál. Rozhodla se pracovat v lese a sázet nové stromy, 

spatřovala v tom i příležitost budoucí zkušenosti využít pro svou hereckou profesi.    
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Zatímco Sarah Haváčové se najednou všechno rozpadlo, Michaela Holá měla v Hospodářské 

komoře Chemnitz odlišnou zkušenost. Změna situace si žádala okamžitou reakci. 

Hospodářská spolupráce mezi Saskem a Českou republikou je velmi úzká, uzavření hranic se 

dotklo tisíců dojíždějících. Její telefonní linka se změnila v linku horkou. Ona a její kolegyně 

přijímaly 200 telefonátů denně. Lidé potřebovali odpovědi, jak a zda budou moci vykonávat 

svou práci. Cítila jako svou odpovědnost těmto lidem pomoci. Aby situaci dokázala zlepšit, 

bylo potřeba se pohybovat i na politické úrovni. Tato mimořádná událost přinesla i dobré věci, 

shrnuje Holá: „Poznala jsem mnoho lidí a navázala nové kontakty. Podařilo se nám fungovat. 

Síťování se posílilo.“ Opatření se dotkly Michaely Holé i na osobní úrovni, jelikož sama neměla 

status dojíždějící osoby a nemohla tak navštěvovat svou rodinu v České republice. „Posunuly 

se i mé vnitřní hranice," říká a přiznává: „Každé ráno jsem si před odchodem do práce nejdříve 

zaběhala v lese.“   

  

Že hranice pandemie zasahují i do lidských duší, vědí i Tim a Ivana Noble. Nabídka 

vysokoškolské výuky online byla pro ně nebyla překážkou. Větší změnu viděl pastor v 

prázdných kostelích. Oba lektoři jsou vyhledávaní jako pastýři a uplatnili se jako jakási 

pastorační horká linka. Studenti, přátelé, přátelé přátel prožívali šok z pandemie, obavy, ztráty, 

nemoci a úmrtí v okruhu svých známých. Protože Velikonoce nebylo možné slavit v kostelích, 

zahájil pár, spolu s dalšími, ekumenický projekt, kterého se zúčastnilo 3000 lidí. Pro menšiny 

je nabízen také v angličtině a online, což si Ivana Noble dříve nedokázala představit. Lidé ji 

žádali o modlitbu, o doporučení četby, aby se nezbláznili, jsou mezi nimi i ateisté. Noble 

upozorňuje, že v České republice je k církvi přihlášeno poměrně malé procento obyvatel. 

Procento hledajících, kteří chtějí žít duchovním životem, je však vyšší než v jiných zemích. 

Hranice mezi věřícími a hledajícími se v době pandemie stala ještě propustnější. 

   

Ze skupinové diskuze: Zkušenosti z pohraničí přinesly utrpení, ale také život.   
  
Přestože by se pozvaným panelistům dalo ještě dlouze naslouchat, byly kvůli dynamičnosti a 

možnosti zapojení diváků do diskuze vytvořeny čtyři debatní skupiny, v nichž se řečníci střídali. 

Mladí lidé ze Spirály byli také přítomni a přispěli svými zajímavými dotazy. Zde jen stručně na 

vybraném příkladu popíšeme, jaké pozitivní věci hranice přinesly:    

Manželé Noble vyzdvihli událost, kdy bylo na Staroměstském náměstí nakresleno křídou 

25 000 křížů za oběti pandemie. Pro ně, jako duchovní průvodce je důležité, aby se lidé dostali 

do kontaktu sami se sebou a s životem.   

Sarah Haváčová se s námi podělila, že vznikla nová umělecká forma virtuálního divadla. 

Rovněž byla spuštěna databáze divadelních představení. Upozornila však, že divadlo nemůže 

existovat bez diváků: „Představení se vyvíjí každý den. Je to tvůrčí proces – bez diváků není 

divadlo.“    

„Hraniční zážitky nás činí obnaženějšími, osobnějšími“, říká jeden z účastníků. „Možná je 

pandemie určitým druhem divadla. Nikdo nezná scénář, ale setkáme se více sami se sebou.“   

Marie Gottfriedová, ředitelka základní školy, popisuje, že se jako pedagogický sbor rozhodli 

zaměřit zejména na sociálně slabé rodiny. Ze zkušenosti ví, že tyto rodiny nepřicházejí samy 

a nežádají o pomoc. Byly například matky, které nechtěly vycházet z domu ze strachu, že se 

nakazí coronavirem – nakupovaly pro ně proto učitelky. Zároveň obstarali pro žáky tablety. Na 

otázku, jaké negativní důsledky mohly na děti vlivem pandemie dopadnout, odpovídá,  
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že naopak předpokládá, že tato bezprostřední zkušenost vlastní 

odpovědnosti děti posunula a ony více dozrály.    

 

I Michaela Holá pozitivně bilancuje: „I když byla situace velmi náročná, vždy jsme hledali 

možné cesty a vztahy byly nakonec krizí posíleny. Spolupráce byla velmi úzká, protože se 

týkala více než 900 společností.“ Neočekává, že by dojíždějících v budoucnu ubylo, a vidí 

dobré podmínky pro tzv. pendlery ve sjednocené Evropě.   

  

Kulturní program: Hranice mezi včerejškem a zítřkem překonáváme hrou.   
  
Sobotní odpoledne byla na programu výstava Naši Němci v místním muzeum, kterou účastníci 

poznávali opět rozdělení do čtyř skupin. Výstava je tematicky zaměřená na období nacismu, 

vyhnání sudetských Němců i kulturu českých Němců. Muzeum je světlé a působí přátelským 

dojmem, často hravě využívá dřevo a přírodu. Výstava je velmi interaktivní, takže si můžete 

například poslechnout originální projevy státníků.    

Spirála si paralelně pro zájemce připravila kvíz. Účastnící tak mohli mezi sebou v malých 

týmech soutěžit ve vědomostních otázkách z oblasti politiky, geografie a historie. Rozhodně si 

každý odnesl něco nového.   

Večer se konalo speciální divadelní představení. Mládežnický soubor Ježek ze ZUŠ Planá u 

Mariánských lázní sehrálo hru o "Hrdinství" za druhé světové války. Pro německy mluvící byly 

na plátno promítány německé titulky.     

„Hrdinství znamená vytrvat v obtížné situaci. Zůstat věrný tomu, čemu věřím. Bojovat za 

dobrou věc. I když se bojím.“ Tato slova se nesla divadelním sálem. Mladí herci si hned od 

začátku získali srdce diváků a s tímto těžkým tématem se poprali na výbornou. Na pódiu se 

obešli bez většího množství rekvizit, o to lépe však hráli a povedlo se jim zprostředkovat nálady 

a obavy minulé doby a předat poselství o hrdinech: Lidé, kteří si nenechávají určovat směr 

okolním světem, ale zůstávají věrní sami sobě. Mladí herci a jejich učitelka paní Terezie 

Pecharová sklidili na konci hry dlouhotrvající potlesk.   

   
Naděje nám otevírá cestu do země, která nezná hranic.   
  
V sobotu dopoledne se konaly volby do nového představenstva SAG. Předchozího předsedu 

Mgr. Daniela Hermana, kterému okolnosti nedovolují v této práci pokračovat, vystřídal Mons. 

Adolf Pintir.    

Nedělní program zahájil svým projevem biskup litoměřické diecéze Jan Baxant, který vlídně 

přivítal účastníky konference v Ústí a jako správný hostitel nás s městem seznámil. Dozvěděli 

jsme se, že Ústí je v severních Čechách velmi významné město, mimo jiné i proto, že zde sídlí 

univerzita. Mons. Baxant se zmínil o jizvách města, které jsou dodnes patrné: kostel 

Nanebevzetí Panny Marie byl poškozen v důsledku bombardování na konci druhé světové 

války. Jeho věž se od té doby trvale naklání. Rád by také vzpomněl na vybombardovaný most, 

na kterém v té době stálo mnoho lidí. Při pomyšlení na tyto události se člověku dělá smutno. 

Je důležité si historii připomínat.   

Biskup následně se slovy „mistře Jane“ pozdravil a uvedl dalšího řečníka – Jana Potměšila a 

jeho referát s názvem „Naděje nemá hranice“. Z herce, kterého nehoda upoutala  na invalidní 

vozík, vyzařovala síla. Mluvil velmi otevřeně a podělil se o své životní zkušenosti. Naděje pro 

něj není teoretický pojem, ale je hybnou silou jeho života. Provází ho celý život, ale obzvlášť 

si to začal uvědomovat od vážné autonehody v roce 1989. V té době byl na cestě na  
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demonstrace. Velmi si přál být v těchto osudových hodinách součástí Sametové revoluci. Při 

nehodě utrpěl vážná zranění. Se 7% šancí na přežití se ocitnul na hranici mezi životem a smrtí. 

Teprve po třech měsících v nemocnici se probudil. Dovedl pohybovat pouze očima. Popsal 

působivou příhodu naděje: „Jednoho rána jsem věděl, že se vracím do života. Nikdo to neřekl, 

nikde to nebylo napsáno, ale já to prostě věděl. Slunce vyšlo a mé tělo se zaradovalo. Přišla 

sestra a přinesla snídani. Zaplavila mě vděčnost.“   

Proces uzdravování a rehabilitace byl velmi náročný. Mermomocí se chtěl vrátit do svého 

života. Velikou sílu a energii našel v Bohu a u mnoho lidí, kteří mu byli oporou. Svůj osud 

dodnes nevnímá jako trest, ale jako takové připoutání k Sametové revoluci: „Bylo to velmi 

důležité období pro Českou republiku, pro Evropu.“ Jan Potměšil popisoval, že on svou životní 

cestu našel, oženil se, má syna a již od února 1993 pravidelně opět hraje.    

Energie úvodního oslovení "mistře Jane" byla něčím zvláštní, vyzařovalo z ní teplo, pozitivita, 

a obdiv ke všem, kteří svůj život otevřeli naději. Jan Potměšil narazil na limity, ale ty mu 

nedokázaly uzavřít cestu. Je jedním z hrdinů, které studenti popsali ve své hře: Hrdinové 

všedního dne, jejichž sílou je naděje.    

Ti, kdo věří, poznávají Boží přítomnost v naději. Krásným zakončením byla česko-německá 

mše svatá společně s farníky v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Biskup Baxant připomněl, 

že důvěra v Boha byla silou tehdejších vysídlenců a nás může vést temným údolím i dnes.   

  
Poděkování všem zúčastněním   
  
Velké díky patří moderátorce Anežce Jakubcové a všem přednášejícím. Akce by byla jen stěží 

uskutečnitelná bez našich dvou tlumočnic – Barbory Molnár a Martiny Stockerové, které 

neúnavně pracovaly v překladatelské kabině. Díky jejich dovednostem nebyla jazyková bariéra 

překážkou. Děkujeme i všem dobrovolníkům a stážistům pod vedením jednatelky Amálie 

Poláčkové – se postarali o to, že „všechno dobře dopadlo“.    

  

Věříme, že téma konference bylo průlomové. Konference se po dlouhé době opět mohla konat 

prezenčně. Nabídla prostor k zamyšlení a naslouchání po předešlých dvou náročných letech, 

k uvědomění si, co se stalo. Poslední dva roky nás změnily a zanechaly stopu v naší kulturní 

paměti. Mnoho dalších úvah bude následovat. Doufejme, že vedle utrpení poznáme i plody, 

které nám dává naděje a každodenní hrdinové. Ano, pandemie změnila naše vnímání hranic. 

Nebo bychom se měli spíše ptát: Jak změnila pandemie pohled na nás samotné?   

sag 

 

 

 

Jarní setkání Spirály – „Hranice – jen v hlavě?“   
 

Od 11. do 13. února se uskutečnilo již tradiční Jarní setkání Spirály v Ústí nad Labem, tentokrát 

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 připravené hry zabývali tím, co pro nás 

znamenají hranice – zdi. Krátké texty o nejznámějších zdech světa nám objasnily historický a  
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geografický kontext. Zůstalo nám pak dost prostoru pro vzájemnou výměnu 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 kolečka s referentkami a referentem byla díky tomu, že 

referentky vzešly z řad obyčejných žen (učitelka, herečka, koordinátorka), neuvěřitelně  

 

obohacující. Po obědě si účastníci konference mohli vybrat mezi návštěvou ústeckého muzea, 

kde byla nedávno otevřena dlouho očekávaná výstava „Naši Němci“ nebo kvízem, který jsme 

si speciálně pro tuto příležitost jako mládežnický spolek SAG připravili, popřípadě mohli 

navštívit obojí. „Teda, tohle bylo to nejlepší, 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 organizátoři dbali i na ty nejmenší detaily. Mladí lidé z dramatického 

kroužku Ježkovy voči ZUŠ v Plané nám během 45minutového představení předvedli různé 

formy hrdinství během Protektorátu Čechy a Morava. I přes nízký věk předvedli špičkové 

profesionální představení, jak nám po hře potvrdila herečka Sarah Haváčová. 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. Klobouk dolů!   

 

Poslední den konference jsme během snídaně zreflektovali 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!   

spirála 

 

 

 

Převzít odpovědnost ve středu Evropy – 30. Brněnské sympozium   

  

Obřad a minuta ticha   

  

Martin Kastler, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, zahájil opět po dvou letech 

Brněnské sympozium v prezenční formě a přivítal účastníky v krásných prostorách staré 

radnice. Celou akci bylo také možné sledovat online. Výbornou náladu navodily zejména ty to 

dva momenty: zaprvé slavnostní příležitost 30. výročí pořádání sympozia, které se již po 

patnácté koná v krásném studentském městě Brně. Důležitost okamžiku byla zřejmá i 

přítomností vysokých osobností, zejména ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského.  
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Avšak cítit byla i určitá ambivalence, neboť ve všech projevech 

zaznívá bolest a šok z ruské agresivní války na Ukrajině. Sympozium v srdci Evropy je situací 

hluboce zasaženo. Martin Kastler požádal přítomné, aby minutou ticha uctili oběti 

nesmyslného násilí. „Převzít odpovědnost“ – to je motto sympozia týkající se globální 

klimatické krize. Válkou se stalo téma ještě aktuálnějším. „Je šokující, jak jsme závislí na 

autoritářských státech. Věřili jsme ve světový mír a došli jsme ke katastrofě,“ dodává Kastler 

a vyzval nás, abychom se podíleli na utváření budoucnosti se slovy: „Ať žije Evropa! Ať žije 

mír!“   

Poté následoval projev docenta Matěje Spurného, předsedy Společnosti Bernarda Bolzana, 

která sympozium spolupořádá. Svými slovy obhajoval převzetí zodpovědnosti namísto 

rezignace. Znečištění životního prostředí je podle něj také druh války, protože lidé kvůli němu 

onemocní, zemřou nebo musí opustit své domovy. Agresory jsou všichni ti, kteří nepřijímají 

svou odpovědnost.    

  

Následoval video-pozdrav primátorky města Brna Markéty Vaňkové a prostřednictvím video-

spojení také hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Poté vystoupil ministr 

zahraničních věcí ČR Jan Lipavský. Poblahopřál k 30. výročí sympozia, které dosáhlo věku 

dospělého člověka, a připomněl dlouhou cestu smíření. Stala se možnou díky tomu, že se lidé 

zapojili a neuvízli v nečinnosti.  Tento přístup je nezbytný i v současných výzvách, a to i v 

souvislosti s ochranou klimatu.   

Nový velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne poukázal na to, že v 

demokratické a otevřené společnosti je důležité mít společné cíle, i když se způsoby jejich 

dosažení v jednotlivých zemích mohou lišit, zejména pokud jde o výrobu energie. 

Velvyslankyně Rakouska, Dr. Bettina Kirnbauer, popsala „zvláštní atmosféru“ v místnosti a 

připomněla, že Ackermann-Gemeinde usiluje o smíření a mír, což v souvislosti s ruskou invazí 

nabývá na aktuálnosti.    

  

Po přivítání následoval první programový bod s názvem Odpovědnost ve složitém světě. Anna 

Šabatová, občanská aktivistka a signatářka Charty 77, a profesor Peter Schallenberg, morální 

teolog z Paderbornu, vedli dialog, moderovaný Ondřejem Matějkou, o tom, co vede lidi k tomu, 

aby převzali odpovědnost. Oba zdůraznili význam osobního svědomí. To, že člověk dokáže 

rozpoznat dobro, je podstatnější než konkrétní vyznání víry. Je to možnost, že i v sekulárních 

státech mohou odpovědnost převzít všichni. Člověk nějak reaguje a odpovídá na společenské 

jevy, které se vyskytují, což představuje odpovědnost. Protože důstojnost a krása každé lidské 

bytosti je nedotknutelná, musí to vést i k novému ekologickému chápání. Jde v zásadě o péči, 

ale nejen o sebe samého, ale i o druhé. O převzetí odpovědnosti za druhého.   

   

Mezi mentalitou růstu, válkou a spravedlností pro budoucí generace   

  

V sobotu dopoledne promluvili dva lidé, kteří se z titulu své funkce zasloužili o ochranu 

životního prostředí: slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj a jeho česká kolegyně 

Anna Hubáčková. Budaj zdůraznil, jak moc se doba změnila. V roce 1970 Římský klub ještě 

hovořil o „udržitelném růstu.“ Nyní je třeba usilovat o dnes nepopulární „udržitelný stav“ a o 

přehodnocení mentality orientované na růst. Realistický politik diagnostikuje další historickou 

změnu mentality. V současné době vzniká rozdělení světa: demokratický svět, v němž existují 

například svoboda slova a práva žen, a svět, který nic z toho nemůže snést. Temné stíny, o 

nichž se doufalo, že se v postkomunistické éře nevrátí, se objevily. Pokud jde o mladou 

generaci, je třeba si přiznat, že globální oteplování jsme způsobili my sami. Nyní je zapotřebí 

řádné myšlení a rozhodné jednání, protože „nemůžeme emigrovat na jinou planetu.“    



  Výroční zpráva o činnosti spolku 2022 
www.ackermann-gemeinde.cz 

   

 

 

 

 

Ministryně životního prostředí Hubáčková souhlasila s předchozím řečníkem, který vyjmenoval 

mnoho aspektů. Především děkuje a blahopřeje organizátorům sympozia. Nyní je ve funkci již 

100 dní a je to náročné období. Dramatické důsledky změny klimatu jsou známy již 30 let, ale 

nyní se projevují i důsledky sucha a tornád. Ochrana životního prostředí není možná bez obětí 

a ústupků v oblasti životní úrovně a pohodlí. Česká republika by měla postupně přestat těžit 

hnědé uhlí do roku 2033, ale válka vede k nové energetické krizi, která vyžaduje 

přehodnocení.   

  

Následovala pódiová diskuze s oběma ministry, Klárou Bělíčkovou (Fridays for Future, Praha), 

Dr. Stefanem Einsiedelem (výzkumný pracovník, Mnichov), Jürgenem Mistolem (člen 

bavorského zemského sněmu, Bündnis 90/Die Grünen, Regensburg) a Prof. Janem 

Konvalinkou (prorektor Univerzity Karlovy v Praze).    

Einsiedel vnímá jako zásadní, aby prosperita již nevedla ke znečišťování klimatu. Je 

zastáncem zdanění emisí CO2. Vybraná daň by měla být použita na sociální kompenzace. To 

by také umožnilo novou solidaritu s Afrikou a Asií, protože odpovědnost je třeba převzít 

celosvětově.    

  

Navzdory globálnímu propojení nesou odpovědnost zejména politici, vysvětluje Mistol. Je však 

jasné, že politická moc nemůže věci změnit okamžitě. Demokratické procesy jsou časově 

náročné. Einsiedel přichází s novým návrhem: politici by mohli delegovat odpovědnost za 

ochranu životního prostředí na speciálně vytvořenou instituci, jakousi „centrální banku CO2“ 

složenou z odborníků, do které by vláda mohla zasahovat v oblasti hospodaření s energií.    

Zejména mladší účastníci diskuse poukázali na to, že pro boj se změnou klimatu bylo dosud 

učiněno příliš málo. Zachování prosperity často brzdí a politici se zdráhají přijímat nepopulární 

opatření i kvůli obavám, že ztratí přízeň voličů. Panuje shoda na tom, že ochrana klimatu je 

komplexní záležitost. Jednoduchá řešení neexistují. Budaj připomněl, že navzdory převládající 

konzumní mentalitě lidé požadují důstojnost a svobodu a že velké učení o lidskosti a toleranci 

může hrát roli v motivaci lidí k ochraně klimatu.   

  

Také byli vyhlášeni vítězové 11. ročníku Evropské esejistické soutěže. Představením své 

eseje, tak daly hlas mladým lidem. Přemýšliví a osobní laureáti této generace, na jejichž 

bedrech leží těžké dědictví globálního oteplování. To, že se sympozia účastní, ukazuje, že 

odpovědnost můžeme přijmout pouze mezigeneračně.   

Odpoledne jsme měli příležitost dozvědět se více o upcyklaci módy, kterou doprovodila módní 

přehlídka. Paralelně probíhalo čtení renomovaného literárního vědce Hanse-Dietera 

Zimmermanna (Berlín), který prostřednictvím svých působivých a živých vzpomínek 

zprostředkoval nové souvislosti mezi Českou republikou a Německem. Kultura pokračovala 

prohlídkou baziliky Nanebevzetí Panny Marie a Mendelova muzea. Poté byla sloužena mše 

svatá na památku Mons. Antona Otteho. Na slavnostní večeři v klášteře Altbrünn se bude 

vzpomínat už jen kvůli kulinářským zážitkům. U piva a vína v radostné společnosti proběhlo 

mnoho rozhovorů.   
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Pěstování sociálně-politické odpovědnosti za lidi a životní prostředí   

  

„Politické vedení shora, nebo sociální tlak zdola? - jak může dlouhodobá a odpovědná politika 

uspět?“ Této otázce se věnoval první náměstek primátora města Brna Petr Hladík a profesor 

sociologie a aktivista Arnošt Novák (Praha). Diskuzi moderoval novinář Kilian Kirchgeßner.   

V průběhu diskuse jsme narazili na určité historické změny, např. že v České republice po roce 

1989 nebyla ochrana životního prostředí zpočátku považována za tak důležitou, jako ve 

srovnání se západní Evropou. Na rozdíl od Německa, kde mají politický hlas církev, odbory a 

další instituce, je v České republice méně silných sociálních hlasů. I když institucionální politika 

a občanská hnutí nemají rozdílné názory, zejména pokud jde o ochranu životního prostředí, 

jsou iniciativy, někdy také občanská neposlušnost, nezbytné k otevření nových diskusí a cest. 

Tím dosáhneme kultivace společnosti na základě hodnot. Bez politického vzdělání se do 

popředí dostává populismus a extremismus. Zásadní nedůvěra, kterou mnozí mají k politikům, 

je také živnou půdou pro extrémní postoje a ideologie.    

  

Paní z publika namítla, že environmentální problém nelze řešit bez ohledu na vzniklé sociální 

otázky. K tomu je zapotřebí sociální zabezpečení. Důvodem nedůvěry v politiky je tlak 

ekonomických zájmů a vliv lobbistů. V České republice chybí demokratická levice, která je pro 

skutečnou opozici nezbytná. Účastníci diskuze s tímto tvrzením souhlasili. Pocit bezmoci se 

stále přenáší na další generace, říká sociolog Novák. Již při zahájení sympozia zazněla výzva, 

abychom nezůstávali v postoji rezignace, ale tvořili.   

  

Sympozium v srdci Evropy vyzývá k převzetí odpovědnosti.    

   

sag  

 

 

 

„Sdílet život“ – cesta na 102. Katolické dny do Stuttgartu  

 

Existuje mnoho důvodů, proč se vydat z Prahy do Stuttgartu na Katholikentag, a tak 25. května 

ráno vyjíždí z Emauzského kláštera autobus s pestrou a živou skupinou. Někteří navštěvují 

Katholikentag poprvé, jiní se těší na to, být znovu součástí. Navíc do programu letošních 

Katolických dnů se zapojí mnoho Čechů a Češek. Je to dáno i tím, že Stuttgart a Brno jsou již 

třicet let partnerskými městy.   

Ubytování ve Stuttgartu je v hostitelských rodinách – lidé se zatím neznají. Motto „sdílet život“ 

se zde stává velmi konkrétním. Přijmout výzvy pobytu v cizím městě a překonání jazykové 

bariéry se vyplatí. Naše zdravé sebevědomí tak může povyrůst a navážeme nové známosti.   

 

Missa Jazz   

Mimořádnou událostí je čtvrteční večerní provedení jazzové mše „Missa Jazz“ brněnského 

jazzového trumpetisty Jaromíra Hniličky. Ještě před koncertem pronesli uvítací projev první 

náměstek primátora města Brna Petr Hladík, Dr. Alexandra Sußmann, starostka pro sociální  

záležitosti a sociální integraci ve Stuttgartu, a Martin Kastler, předseda Ackermann-

Gemeinde.    
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„Missa Jazz“ zazní v podání profesionálního big bandu Ars Brunensis, B-Side Bandu a 

Komorního orchestru z Brna. Na náměstí hned vedle radnice se tak koná prvotřídní koncert. 

Rytmus a vynikající výkony rychle lákají větší počet diváků.  Účinkující jsou následně 

odměněni několikaminutovým potleskem ve stoje. Jaký to dar, že můžeme tuto hudbu 

poslouchat za vlahého jarního večera! „Za koncert, který finančně podpořila obě partnerská 

města, patří díky Ackermann-Gemeinde. Připojila tak další nádherný hudební stavební kámen 

v rámci partnerství,“ řekla starostka Dr. Sußmann.   

 

Setkáním to začíná…  

Program Katholikentagu nabízí pro každého něco: bohoslužby, panelové diskuze, stánky, 

dílny a kulturu. Jsou to dny setkávání. Člověk se tak může po pandemii opět osvěžit davem 

lidí. Našim setkávacím místem se stal společný stánek AG a SAG. Starší i mladší lidé, Češi, 

Slováci a Němci přišli ke stánku, aby se setkali se starými známými nebo se seznámili s novými 

a zjistili, co se nabízí.  

 

Ackermann-Gemeinde uspořádala řadu akcí. Jednou z nich byla panelová diskuse na téma 

„Setkáním to začíná – hledání společné a léčivé evropské paměti“ v Liederhalle ve Stuttgartu. 

Tématem se stala válka na Ukrajině. Görlitzský biskup Wolfgang Ipolt chce, aby pravda 

vyvstala na povrch. Doufá, že v určitém okamžiku dojde k prozření a vzpomínce na společnou 

víru. Biskup se modlí, aby si Putin uvědomil, co dělá. Na pódiu se k němu v diskusi připojí 

bývalá státní ministryně kultury Monika Grütters (CDU) a Martina Viktorie Kopecká, farářka 

Církve československé husitské a členka předsednictva Světové rady církví, a také výkonný 

ředitel německé komise Justitia et Pax Jörg Lüer. Martina Viktorie Kopecká připojuje postřeh, 

že postoj českého obyvatelstva k Ukrajině se změnil. „Lidé diskutují o migrantech a uprchlících 

ze sousední země, naše komunita založila fond a lidé nabízejí byty.“ Podle ní jde o důležitý 

okamžik v českých dějinách, který zahájí novou éru porozumění. Jörg Lüer přislíbil pokračující 

podporu Ukrajině a projektům pomoci v Rusku, ale přiznává: „To, co můžeme Ukrajincům 

nabídnout, je bohužel jen Veroničina potní rouška, a ne vysvobození z kříže.“ Poukazuje také 

na to, že je třeba vytvořit prostor, v němž „lidé najdou sílu čelit své vině“. Biskup Ipolt 

zdůrazňuje aktuálnost vztahů s východní Evropou: „Pohled na východní Evropu je důležitější 

než kdy jindy. Společenství slovanských národů je pro nás obohacující.“  

Politici, biskupové, organizace i široká veřejnost obrátili svůj pohled k východní Evropě. Válka 

a utrpení ukrajinského lidu jsou přítomny na Katholikentagu. Projevuje se to mnoha způsoby: 

ať už vlajkami a šátky v ukrajinských národních barvách, smutkem a modlitbami, přímluvami 

a výzvami, přítomností Ukrajinců či mírovými shromážděními. A týká se to i ekumenických 

nadějí. Ekumenismus s církvemi, které vzešly z reformace, se na Katholikentagu uplatňuje v 

mnoha podobách. Pokud jde o ekumenismus s moskevským patriarchátem, existují chmurná 

hodnocení. Jednota křesťanů, za kterou se modlili zejména při závěrečné nedělní bohoslužbě, 

je také bolestně rozvrácena válkou.  

 

Vize s minulostí  

Z hlediska počtu účastníků byl letošní Katholikentag ve Stuttgartu výrazně menší, než ten 

předchozí v Münsteru v roce 2018. Tehdy událost přilákala okolo 80 000 účastníků, nyní to  
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bylo méně než 30 000. Právě vzhledem k nízké účasti začaly analýzy a úvahy o tom, jak by 

měl formát Katholikentagu vypadat v budoucnu. Čísla nevypovídají o všem – vize se rodí v 

krizi.  

 

To, že udržitelné vize jsou živeny minulostí, jasně ukázal sobotní biblický impuls bývalého 

předsedy Spolkového sněmu Wolfganga Thierse. Vzpomínal: „Pocházím z rodiny vysídlenců, 

kteří přišli do Durynska z Breslau v roce 1945. Byli jsme tam cizinci, zpočátku nepříliš vítaní. 

(...) Neměli jsme žádný majetek, sousedé měli skromné bohatství téměř nezničeného města. 

Katolická komunita byla zcela nová – až do roku 1945 v této oblasti žádní katolíci nebyli, stejně 

jako dnes – a tvořili ji uprchlíci a vysídlenci ze Slezska, Východního Pruska a Sudet. Bylo to 

místo vzpomínání a truchlení, vyrovnávání se s osudem strádání a ztráty domova a odloučení 

od rodiny – ve společné víře, v bytí spolu. (...) Vyrostl jsem na slezsko-sudetoněmeckém 

sentimentu. Byli jsme... malé stádo, které se o nedělích scházelo v "nouzovém kostele", 

baráku, kde jsme v zimě mrzli a v létě se potili. Ani později komunistický stát nepovolil stavbu 

kostela, ale pouze přestavbu dřevěného baráku na kamenný. To byl můj trvalý církevní otisk: 

zkušenost chudého, malého, náročného sboru. Nikdy jsem nezažil katolické prostředí, ale 

menšinový katolicismus.“  

 

Toto vyprávění o významném politikovi dává vzpomenout na počátek Ackermann-Gemeinde 

v roce 1946. O tom, jak lidé, kteří přišli o všechno, mohou v tvůrčím procesu pomalu obnovovat 

vztahy, přátelství a partnerství. V dnešní době se Evropa opět setkává s hordami vysídlených 

osob a uprchlíků, s jejich zjevnou potřebou a závislostí na péči. Ubývá těch, kdo patří k církvi, 

a sbory se zmenšují. Neměli bychom vnímat naději z naslouchání těm, kteří se dělí o své 

životní vzpomínky? Vize roste tam, kde je důvěra.   

„Sdílet život“ – k tomu nemusí být člověk věřícím, jádrem křesťanství to ovšem je.   

sag 

 

 

Noc kostelů   

  

Minulý pátek se v České republice již po čtrnácté konala Noc kostelů. Praha nebyla výjimkou 

a celkem 155 kostelů ve městě otevřelo své dveře zájemcům. Kromě bohoslužebných míst si 

mohli prohlédnout i místa, která nejsou běžně přístupná veřejnosti, jako jsou věže, sakristie 

nebo farní zahrady. Všichni zvědavci tak mohli nahlédnout i do zákulisí. Večer zpestřil 

různorodý program, který připravily jednotlivé farnosti. Od prohlídek kostelů s průvodcem, přes 

modlitby, chvíle ticha až po hraní na varhany nebo koncerty. K tomu byla příležitost posedět u 

občerstvení a sklenky vína a vychutnat si jedinečnou atmosféru tohoto večera. Každý si našel 

něco pro sebe! Hlavní myšlenkou akce iniciované ve Vídni je na jedné straně představit lidem 

sakrální stavby a na druhé straně jim přiblížit křesťanskou víru. Prožívaná otevřenost je 

důležitá pro propojení lidí a ukázku toho, že každý je vítán bez omezení.   

 

Na tomto večeru se podílela i naše sousední německy mluvící katolická farnost, která 

návštěvníky pobavila bohatým programem. Hudba německých skladatelů, studentský sbor a 

orchestr provázely celým večerem v Kostele svatého Jana Nepomuckého na Skalce.  

sag  
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Festival Meeting Brno   

  

Ve dnech 22.-31. června se v Brně opět konal festival Meeting Brno. Již posedmé se sešli lidé, 

aby si připomněli brněnský pochod smrti z roku 1945, během kterého bylo po skončení druhé 

světové války vyhnáno z Brna k rakouským hranicím 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 symbolicky 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-Gemeinde jsme přivítali účastníky 

pochodu v brněnské zahradě naším malým informačním stánkem, abychom symbolicky 

přispěli svým dílem k této vzpomínkové akci. Zahrada patří k augustiniánskému klášteru 

svatého Tomáše na Starém Brně, kam bylo v té době soustředěno německy mluvící 

obyvatelstvo.   

  

Dnes skutečnost připomíná památník v zahradě, které obvykle dominuje Mendelův centrální 

historický skleník. Skleník se však v současné době rekonstruuje, a tak jsme před sebou viděli 

krásný stavební plot, ale také informační tabule, kolem kterých bylo uspořádáno Meeting Brno. 

Na jedné straně bylo malé pódium, kde byli účastníci pochodu přivítáni pozdravem a 

proslovem, na druhé straně byl vedle stánků 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 návštěvníků festivalu.  

 

A tak se stalo, že jsme si vyměňovali názory s účastníky pochodu smíření, zatímco v pozadí 

skotačila celá zoologická zahrada koček, psů a tygrů v podobě obrázků na dětských tvářích. 

Celá akce byla dobře zkoordinována, takže když se v 18.30 hodin konal pietní akt u památníku, 

nehrála z vedlejšího pódia žádná hudba a svíčky za zemřelé se mohly zapalovat v pietním 

tichu. Poté se účastníci obou akcí opět promíchali a všichni se mohli těšit na večerní program. 

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  

 

 

 

Podzimní setkání Spirály  
  
Letošní 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 
komunální a senátní volby, o kterých se v průběhu víkendu také diskutovalo. Setkání Spirály 
začalo v pátek večer 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 budova 
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.  
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Po prohlídce pokojů, ve kterých jsme se měli ubytovat na několik následujících dní, jsme se 
sešli ve společenské 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 začala diskuse na téma volby. Velmi 
intenzivně zaznívaly argumenty, proč volit i proč nevolit. Všichni rychle 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 Pekárkovou, historičkou a odbornicí na vzdělávání v oblasti historie a dějiny židovské 
kultury, která je zároveň doktorandkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Měli jsme to 
potěšení, že nás provedla výstavou Národního muzea o dějinách 20. století. Výstava 
zahrnovala začátek první světové války, vznik Československa, dlouhé období po druhé 
světové válce a sametovou revoluci v roce 1989. Dokonce jsme měli možnost zahrát si staré 
počítačové hry z 80. a 90. let – například Tetris. Díky poučné prohlídce s průvodkyní a 
interaktivním 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 Německo – rok po volbách“.  
Německou stranu zastupoval Niklas Zimmermann, novinář z Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Z české strany měla na konferenci vystoupit Adéla Chamrádová, ale kvůli nemoci se bohužel 
nemohla zúčastnit. Přesto se podařilo v krátké době najít náhradníka: Adam Hanka, předseda 
politické strany Volt Česko. Debata byla tlumočena z němčiny do češtiny. Hlavním 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 České republice. Po 
čtyřech letech skončilo funkční období 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 
moderátor Christoph Mauerer vědět, zda lze již po roce hodnotit efektivitu a spolupráci koalic. 
Zimmermannovo hodnocení bylo vyvážené, zahrnovalo kladné i záporné aspekty. Podle 
novináře FAZ začala semaforská koalice poměrně silně, ale v současné době převládají 
mnohé spory a názorové rozdíly. Ani v České republice nevypadá současná situace kolem 
vlády růžově. Kvůli cenám energií a inflaci je mnoho občanů nespokojeno. Nespokojenost se 
projevila i na demonstraci v Praze na začátku září, kde proti vládě demonstrovaly 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 německá vláda později obrátila své stanovisko, Zimmermann 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 války 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. 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 
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podzimního setkání, 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 Merkelová v Praze na Ústavu 
organické chemie a biochemie 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 spolupráce. První zastávkou byl 
Strahovský klášter, opatství 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 konečně povolen vstup do Spolkové republiky. Mezi další zastávky patřila Kontaktní 
kancelář Svobodného státu Sasko u Karlova mostu a nábřeží Vltavy. Večer se konal 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 během 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, brainstorming pro budoucí aktivity Spirály a 
bohoslužba v přilehlém poutním kostele. Letošní podzimní setkání bylo velmi pestré a nabídlo 
mnoho příležitostí k učení. Vedle nových poznatků účastníci navázali během těchto dnů 
mnoho nových kontaktů.  

Sag 

 

 

Edukace - Němčina 

Začátkem školního roku 2022 jsme spustili nový projekt Edukace SAG, který si klade za cíl 

vzbudit u školáků zájem o učení se němčiny. Naše dobrovolnice, rodilé mluvčí, dochází do 

základních, středních škol i gymnázií a zábavnou, interaktivní formou přibližují vybrané téma. 

K projektu máme dostupné webové stránky: https://www.edukace-sag.cz/ 
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