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Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály
Z činnosti SAG
Bavorská ministryně pro evropské záležitosti navštívila kancelář SAG
10. dubna navštívila kancelář
Sdružení Ackermann-Gemeinde
(SAG) a zastoupení německé
Ackermann-Gemeinde
(AG)
v Praze, ministryně bavorské
zemské vlády pro spolkové
a evropské záležitosti Emilia
Müller.
Cílem
ministerské
návštěvy bylo seznámit se
s naší organizací a projekty,
kterými
přispíváme
k
pozitivnímu
rozvoji
česko-německých vztahů. Jak
ministryně
Müllerová
zdůraznila, bavorsko (německo)
–české vztahy jsou pro našeho
západního
souseda
velmi
Z leva: Bertold Flierl, Mons. Anton Otte, ministryně Emilia Müller, předseda SAG Jaromír důležité a díky nedávné státní
Talíř, spolkový jednatel AG Matthias Dörr
návštěvě
premiéra
Petra
Nečase v Bavorsku, se jim dostalo nového a pozitivního impulzu. Za SAG přivítali ministryni předseda Jaromír Talíř
a jednatel Jan Heinzl. Setkání se dále zúčastnil Mons. Anton Otte, který ministryni provedl po areálu Emauzského
opatství a představil činnost pražského zastoupení AG, které zde sídlí od roku 1991. Za mnichovskou AckermannGemeinde byl přítomen spolkový jednatel Matthias Dörr. Ministryně Müllerová při své návštěvě zdůraznila a ocenila
nezastupitelnou roli Ackermann-Gemeinde a tedy i Sdružení Ackermann-Gemeinde v úsilí
o poválečné usmíření mezi Čechy a Němci, a také současné aktivity obou organizací pro rozvoj dobrého sousedství
mezi oběma státy.
(sag)

Pozvánka na studijní zájezd
Sdružení Ackermann-Gemeinde společně s Německou evangelickou a katolickou farností v Praze pořádají v sobotu
14. září společný studijní zájezd do kláštera Želiv a na oslavy 400. výročí Bible kralické do Kralic nad Oslavou. Více se
o jednodenním ekumenickém česko-německém programu dozvíte v přiložené pozvánce s přihláškou.
Těšíme se na vaši účast!

Informace nejen z oblasti česko-německých vztahů
Ackermann-Gemeinde si zvolila nové vedení
Každé 3 roky se konají volby do spolkového předsednictva německé Ackermann-Gemeinde. Naše SAG – dle
volebního řádu AG – má také možnost navrhnout a volit členy tohoto grémia. Voliteli za české Ackermanny tentokrát
byli Helena Faberová a Jan Heinzl. Volby spojené se seminářem se uskutečnily od 10. – 11. května v Norimberku.
Program setkání delegátů zahájil impulsní seminář s několika příspěvky na téma „Češi a Němci v nejlepší normalitě?“.
Přemýšlelo se a diskutovalo především o současnosti a budoucnosti česko-německých vztahů a formách stávající
i možné spolupráce. Úvodní duchovní slovo Mons. Antona Otteho kladlo důraz na působení Ducha svatého tak,
jak o něm vypovídá současný papež František.

Spolkový předseda AG Martin Kastler navázal a zdůraznil důležitou úlohu Čechů a Němců ve střední Evropě
a vyzdvihl příležitost pro obě organizace v připravovaných Katolických dnech 2014 v Řeznu s mottem „S Kristem
stavět mosty“.
Na Kastlerova slova navázal český velvyslanec
v Německu dr. Rudolf Jindrák, který podobně jako
předseda AG vzpomenul pozitivní ohlas návštěvy
předsedy vlády Nečase v Německu a jeho projev
v bavorském zemském sněmu i v Dachau.
Velvyslanec dále na konkrétních příkladech
realizovaných projektů a mnoha setkání ocenil
činnost
Ackermann-Gemeinde,
když
řekl:
„Ackermann-Gemeinde je jedním z nejdůležitějších
nositelů aktivního a na budoucnost zaměřeného
smýšlení v oblasti smíření, vždycky jsem rád s přáteli
z AG spolupracoval. Krok za krokem jsme společně
odklízeli bariéry, je to čest mít takové přátele.“
Z leva:
Martin
Kastler,
Brunhilde
Reitmeier-Zwick Další část semináře se věnovala tématu: „Usmíření –
a dr. Rudolf Jindrák
solidarita – nová evangelizace“. Hlavními řečníky byli
Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference a vedoucí Bavorské katolické kanceláře
a dómský děkan dr. Lorenz Wolf. Dr. Peter Becher, jednatel spolku Adalberta Stiftera promluvil o rozličných
představách národní identity v různých historických epochách.
Na přednesená témata navazovaly diskuse účastníků semináře ve třech moderovaných skupinách. Debatovalo se
o budoucím vývoji a cílech Ackermann-Gemeinde, o nutné výměně generací i o působnosti AG ve všech zemích
bývalého Československa s nutnosti rozlišovat specifika nástupnických zemí.
Seminář byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Bavorským státním kancléřstvím.
Volby předsednictva Ackermann-Gemeinde
Na období 2013-2016 byli 62 voliteli zvoleni,
či znovuzvoleni: předsedou AG Martin Kastler MdEP,
duchovním rádcem Mons. Dieter Olbrich, místopředsedy:
Martin Panten, Herwig Steinitz a Dorothea Schroth. Dále
bylo zvoleno dalších 11 členů předsednictva.
V závěru voleb předal předseda AG ocenění „zlaté jehly AG“
dvěma členkám, které v letošních volbách již nekandidovaly.
Zaslouženého ocenění se dostalo Ilse Stonjek a Irmgard
Barenberg.
Výměna generací není lehkým úkolem v žádné organizaci.
Pokud k ní však dojde, je důležité těm, kteří z funkcí
odcházejí, projevit vděčnost, a to se také v Norimberku
stalo.
Nové vedení AG. Z leva: Martin Panten, Dorotha Schroth,

Helena Faberová Martin Kastler, Herwig Steinitz

Návštěva bavorského ministra kultury v Žatci a Postoloprtech
1. května navštívil bavorský ministr kultury dr. Ludwig Spaenle v doprovodu šeštičlenné delegace města Žatec,
Postoloprty a Ústí nad Labem. Jednalo o jednu z prvních návštěv člena bavorské vlády od návštěvy českého premiéra
v Mnichově s cílem získat informace o kulturní spolupráci v této oblasti severních Čech. Ministr Spaenle mj. navštívil
místa spojená s poválečnými násilnými událostmi na německém obyvatelstvu. V Žatci se setkal se starostkou
Zdeňkou Hamousovou, v Postoloprtech se starostou Václavem Iblem.

Sudetoněmecké dny v Augšpurku
Tradiční svatodušní setkání sudetských Němců nebylo ani v letošním roce bez účasti zástupců našeho sdružení
a Ackermann-Gemeinde. Pozitivní atmosféru setkání jsme obohatili o společný prezentační stánek a za spolupráce
s gymnáziem Jacoba Bruckera z bavorského Kaufbeurenu výstavou o historickém bádání tamních studentů v Jablonci
nad Nisou. Významným příspěvkem v programu Sudetoněmeckých dnů byla také diskuse na téma: „Dějiny –
monopol starých?“. Zaplněný sál se zájmem i aktivně sledoval diskusi dvou mladých Čechů a dvou mladých Němců
nad problémy historických událostí poznamenávající česko-německé vztahy. Za českou stranu byl přítomen mladý
umělec Lukáš Houdek a literární vědkyně Kateřina Kováčková. Lukáš Houdek je znám svou výstavou „Umění zabíjet“,
kde pomocí panenek Barbie a Kenů ztvárnil poválečnou perzekuci a exekuce ze strany Čechů na německém
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obyvatelstvu. Kateřina Kováčková se zabývá literárním dílem libereckého rodáka Oftrieda Preusslera. Za německou
stranu na podiu usedli Verana Hesse a Samuel Raz mající rodové kořeny v Česku a oba se o zemi svých předků také
zajímají.
Realitou Sudetoněmeckých dnů je stále ubývající počet návštěvníků a naopak sílící zájem Čechů prožít velmi často
v českých médiích zkreslované setkání německy mluvících rodáků z Česka a jejich potomků tzv. na vlastní kůži.
Sudetoněmecké dny jsou dnes především příležitostí k setkávání, vzpomínání a poznávání. Pro návštěvníka „od nás“
jsou i přehlídkou z Česka zmizelého folkloru, který se utvářel po staletí. Opomenout ale není možné ani kulinářské
speciality české (böhmische) kuchyně. Výborné koláče, lázeňské oplatky, lívance, buchty a třebas i liberecké párky,
které bohužel v takové kvalitě, minimálně na Liberecku již nekoupíte.
(sag)

Vzpomínání na Anastáze Opaska u příležitostí 100 let od jeho narození
Opat břevnovského kláštera Anastáz Opasek patří mezi nejvýznamnější osobnosti české katolické církve 20. století.
Jeho život je svědectvím českých dějin v témže období. 13. dubna se jako vzpomínka na 100. výročí narození
břevnovského opata konala v kostele sv. Markéty bohoslužba, kterou celebroval Dominik kardinál Duka. Hudební
doprovod zajistil pěvecký sbor a orchestr Rohrer Sommer, který je spojen s opatem Opaskem místem, kde prožil
exilová léta, kam se uchýlil po mnohaletém věznění a perzekuci ze strany komunistického režimu.
Anastáz Opasek je také zakladatelem katolické laické organizace Opus bonum, která od 70. let 20. století v exilu
pečovala o zachování a rozvoj české a slovenské křesťanské kultury. Byla také prostředím dialogu mezi Čechy
a Němci vyhnanými z českých zemí, zejména sdružených v Ackermann-Gemeinde.

15 let Česko-německého fondu budoucnosti
14. května v Berlíně a 25. června v Praze proběhly oslavy 15. výročí Česko-německého fondu budoucnosti.
Česko-německý fond budoucnosti od svého vzniku v roce 1998 až doposud podpořil akce za 45 milionů eur
(asi 1,2 miliardy korun), ty rozdělil mezi 7500 partnerských organizací, mezi které již po mnoho let patří i Sdružení
Ackermann-Gemeinde. „Česko-německý fond budoucnosti měl obrovský podíl na tom, že dnes mohou být českoněmecké vztahy hodnoceny jako velmi dobré.“ Řekl ministr Karel Schwarzenberg. Redaktorka Lída Rakušanová
k tomu dodává: „Od partnerství škol a spolků, přes společné vědecké a historické výzkumy a péči o památky, až po
přeshraniční kulturní akce. Na to vše rozdělil Fond budoucnosti, financovaný oběma vládami, od roku 1998 už skoro
miliardu a čtvrt. A faktem je, že by se bez jeho podpory řada česko-německých setkání neuskutečnila. Anebo alespoň
ne tak často.“ S tím souhlasí i předseda SAG Jaromír Talíř. „S fondem budoucnosti jsme realizovali již 15 projektů
a jako partnerská organizace jsme podpořili uskutečnění i mnoha dalších. Fond budoucnosti je pro práci našeho
sdružení nepostradatelným partnerem, kterému gratuluji a těším se na další spolupráci.”

Katolické dny v Řeznu 2014
Vzhůru do Řezna!
Od 28. května do 1. června 2014 se konají Katolické dny již po
99., tentokrát v Řezně – srdci Bavorska. Poslední bavorský
Katolický den proběhl v roce 1984 v Mnichově, v Řezně se
konal naposledy v roce 1904, tedy přesně před 110 lety.
Katolické dny tak zavítají do jednoho z nejstarších měst
v Německu. Historické centrum (nejmenší městská část
„Stadtamhof“) je od roku 2006 zapsáno v seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. V tomto historickém prostředí
města na Dunaji pořádá Centrální výbor německých katolíků
(ZdK) společně s hostitelskou diecézí Řezno rozmanitý
program pro několik desetitisíců lidí: pro věřící i lidi, kteří
nejsou přímo napojeni na církev, mladé, dospělé, rodiny,
seniory, postižené i lidi z různých kultur.
Obzvlášť důležité budou Katolické dny v Řezně pro dialog a
setkání s našimi sousedy v Čechách. K dosažení dobrého a bohatého evropského sousedství je zapotřebí angažmá
právě nás, křesťanů. Proto bychom na Katolické dny do Řezna chtěli zvlášť srdečně pozvat i naše české sousedy.
25 let od pokojné revoluce ve střední a východní Evropě zde budeme mít možnost se setkat a zažít společenství. Rádi
bychom si společně položili otázky k budoucnosti našeho sousedství ve srůstající Evropě, slavili a modlili se. Některé
části programu budou také překládány do českého jazyka. Zveme katolické hudební skupiny z Čech, aby se aktivně
zapojily do programu. Těšíme se, že Vás na Katolických dnech budeme moci uvítat.
www.katholikentag.de
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Blahopřejeme
• V dubnu oslavil své významné životní jubileum arcibiskup pražský, primas český a člen našeho sdružení
Dominik kardinál Duka. Blahopřejeme!
• V červenci oslaví své zlaté kněžské jubileum duchovní rádce Ackermann-Gemeinde Würzburg
Msgr. Karl Heinz Frühmorgen. Blahopřejeme!
• Ve čtvrtek 20. června udělil hlavní kaplan Armády České republiky, plukovník Mgr. Jan Kozler, pamětní medaili se
stužkou generála Methoděje Kubáně Miloslavu kardinálu Vlkovi za zásadní osobní přínos k obnovení duchovní
služby a pro vznik Duchovní služby Armády ČR. Blahopřejeme!

Okénko Spirály
Netradiční Velikonoce
Letos tomu bylo poprvé, kdy se Velikonoční
oslavy s Junge Aktion konaly v malém
kouzelném městečku Niederalteich. Fámy
o tom, že budeme spát ve škole na zemi, se
potvrdily. Zem se nakonec ukázala jako velice
pohodlná, a to především díky mé nafukovací
karimatce. Ostatní se po ránu netvářili
nadšeně jako já a rozlámaná těla se jen
pomalu vlekla do sousedního kláštera na
snídani. Škola, kde jsme byli ubytováni, v sobě
ukrývala různá zákoutí a chodbičky – jako
labyrint. K orientaci nám pomohlo pár
záchytných bodů, jako třeba sprchy ukryté
v nejnižším patře nebo vstupní hala. Právě
odtud se vcházelo do sálu, kde se konaly
přednášky a trávila většinu času. Přednášek nebylo tento rok pomálu a všechny měly téma – „domov a vlast“.
Mně osobně nejvíce zaujala přednáška o Němcích žijících v Čechách. Každý z osudů deseti lidí různé věkové kategorie
byl něčím zajímavý a osobitý. Škoda jen, že výstava na toto téma v Praze již proběhla, a já si nemohu příběhy znovu
připomenout. Dalším tématem byli Romové a jejich situace v ČR. Cílem bylo hledat návrhy, jak zapojit romskou
menšinu do společnosti ve fiktivním městě. Hlavní bodem velikonočního setkání však byla liturgie. Několikahodinová
mše ve mně zanechala velký dojem. Největší zážitek pro mne byl, když jsem na konci bohoslužby od pána sedícího
vedle mne dostala velikonoční vajíčko. V tu chvíli se ke mně dostavil velikonoční duch a začal ten správný Boží hod
velikonoční.
Nedělní velikonoční večer byl ve znamení bálu. Školou zavládl chaos a boj. Každá dívka se chtěla líbit a všem se to
úspěšně povedlo. Nervozita před příchodem kluků se s ubíhajícím časem pomalu stupňovala, až dosáhla svého
vrcholu a oni vtrhli do sálu. Každý v ruce držel šperk a hledal, jaké z nás patří. Valčík střídá polka a stoly na chodbě se
prohýbají jídlem. Ráno přišla nejsmutnější část - loučení. To, co mi ale zůstane napořád v paměti, jsou
nezapomenutelné zážitky a příjemně strávený čas s lidmi, které jsem si oblíbila a už teď se těším na příští Velikonoce.
Bára Sodomková

Zajímavosti, pozvánky a literatura
FILIPOVÁ, Lucie: Francouzi a Němci na cestě ke sblížení; Partnerství měst a obcí (1950-2000), Praha 2013. ISBN: 97880-200-2217-2
SCHEINHAMMER-SCHMID, Ulrich (ed.): "In Iglau war alles schlimmer..." – "V Jihlavě bylo všechno horší...", Landsberg
am Lech 2013. ISBN: 978-3-9812661-3-9
POUTNÍ DIPLOMAT, výstava o sv. Vintíři. Centrum Adalberta Stiftera Horní Planá http://www.stifter-centrum.info
ALBRECHT DÜRER, výstava grafického díla Albrechta Dürera ze soukromé sbírky profesora Ulricha Schulze představí
255 grafik. Oblastní galerie Liberec http://www.ogl.cz
Žádáme všechny členy a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých regionů. Rádi vaše
zprávy otiskneme v příštím Informačním Listu. Děkujeme.
Informační List vychází v Praze 4x ročně. Evidováno u MK ČR E 20858. Číslo 2/2013 vychází v červenci 2013.
Vydává: SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE, občanské sdružení, VYŠEHRADSKÁ 49, CZ-128 00 PRAHA 2, IČO 69058211
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