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Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály
Vážení a milí členové a příznivci,
zvláštní pozornost věnujte, prosím, zamyšlení nad česko-německým setkáním v Českých Budějovicích od našeho
duchovního rádce P. Leitgöba. Od setkání v Budyšíně uplynuly již tři roky!
Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na viděnou.
Předsednictvo SAG

Z činnosti SAG
Posila v kanceláři SAG
Od července bude činnost spolku po dobu šesti měsíců podporovat rovněž praktikantka Miriam Lang, studentka
z Řezna. Její Alma Mater je Regensburg, kde studuje mezinárodní vztahy a management. V prostředí AckermannGemeinde se cítí velmi dobře, zaměřila se totiž na český jazyk a zajímá se o dění v česko-německých vztazích, i
s ohledem na rodinné kořeny v Krkonoších. Miriam spolupracuje m.j. s katolickou organizací MISEROR.

Spolek SAG se prezentoval v Plzni
Sdružení Ackermann-Gemeinde představil dne 26. dubna na Náměstí Republiky v Plzni svoji činnost a plánované
aktivity v rámci slavnosti Květiny pro Plzeň. Byly tak zakončeny „Bavorské dny“, které se v západočeské metropoli
konaly po celý týden. V srdci města Bavorsko pozdravilo své sousedy z celého Plzeňského regionu a poděkovalo za
přeshraniční spolupráci. Během Bavorských dnů v Evropském hlavním městě kultury 2015 hostovali renomovaní
umělci, soubory, divadelní skupiny a kulturní projekty.

SAG v pořadu Rádia Proglas
V pátek 22. května 2015 byl na Rádiu Proglas živě odvysílán diskusní pořad v cyklu „Všimli jsme si“ s názvem „Českoněmecké vztahy 70 let po odsunu“, v němž za SAG hovořila Helena Faberová.
Záznam celého pořadu z audioarchivu (cca. 45 minut) je možno vyslechnout zde: http://www.proglas.cz/detailporadu/2015-05-22-16-00.html. Paní Faberové patří velký dík!

Plánované akce SAG

Uvědomovat si nové výzvy – zamyšlení nad mottem česko-německého setkání
Ackermann-Gemeinde v Českých Budějovicích 6. – 9. 8. 2015
Česko-německé setkání Ackermann-Gemeinde, které se bude konat v srpnu v Českých Budějovicích, bude mít motto:
„gemeinsam gefordet – gemeinsam aktiv. Jako křesťané i Evropané, jako Češi i Němci“. Toto motto je zvláštní tím, že
má jednu část v němčině a druhou v češtině, přičemž část v češtině není překladem německé části, ale jejím
obsahovým pokračováním. Ve své dvojjazyčnosti je motto symbolem toho, čeho bylo mezi Německem a Českem
doposud dosaženo.
Členové Ackemann-Gemeinde jsou křesťané a křesťané mají na základě svého povolání zvláštní pověření v dnešním
světě. Na tuto skutečnost důrazně upozornil Druhý vatikánský koncil. Pro účastníky česko-německého setkání má
toto pověření konkrétní podobu v tom, že jejich domovem je evropský kontinent. Cítí povinnost angažovat se pro
Evropu a chtějí to dělat navzdory územním a jazykovým bariérám. Překračují dokonce ty hranice, které si někdy staví
kolem sebe lidé sami.
V čem dnes spočívají nejpodstatnější výzvy pro Evropu, objasnil 25. listopadu 2014 ve Štrasburku papež František.
Obžaloval egoismus, ztrátu vědomí solidarity a lhostejnost. Do centra pozornosti postavil skupiny lidí, kteří potřebují
pomoc: chudí na ulicích, mladí lidé bez vzdělání a bez práce, staří lidé trpící osamělostí, migranti, kteří potřebují
přijetí a pomoc. V Evropě nesmíme všechno podřizovat jen hospodářským zájmům, ale musíme se zasazovat o návrat
základních životních hodnot. Papež zmínil v této souvislosti rodinu, úsilí o obecné blaho a demokracii.
Budějovické dny nabídnou možnost získat v tomto směru nové impulsy a najít radost a odvahu pro další společnou
práci. Tím vznikne v naší společnosti nová úrodná půda, z níž mohou růst lidství, spravedlnost, pokoj a solidarita.
Ackermann-Gemeinde může k tomuto růstu i nadále přispívat. Nesmí ale upřednostňovat to, čeho už bylo dasaženo,
a nesmí se spokojit s ustáleným způsobem práce. A ze všeho nejméně by se mělo zabývat samo sebou jako institucí.
Musí se stále znovu vydávat na cestu a dělat konkrétní kroky vpřed.
První a třetí slovo motta je obzvlášť důležité: „gemeinsam – společně“. Být vyzýván a být aktivní, může být člověk
ostatně i jako jednotlivec, ale často se stává, že potom krouží kolem svého vlastního já. Podstatně víc se dá
dosáhnout ve společenství, neboť každá myšlenka a každý čin získají díky společenství zvláštní sílu vyzařování, která
potom může působit na ostatní. Přeji česko-německému setkání Ackermann-Gemeinde, aby se stalo jedním velkým
rozhovorem, z něhož budou jeho účastníci odcházet obohaceni a posíleni pro svou další práci na místní, regionální a
národní úrovni.
P. Martin Leitgöb

POZVÁNKA: Ekumenický zájezd 19. – 20.9.2015
Německá katolická obec v Praze, Německý evangelický sbor v Praze a spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde srdečně
zvou na poznávací cestu do Horní Lužice pod názvem: „Učit se od ostatních. Po česko-německých stopách v Horní
Lužici se zvláštním zřetelem na lidovou kulturu Lužických Srbů“.
Přihlášky zasílejte pouze k rukám dr. Martina Leitgöba, kathprag@centrum.cz
a nebo na adresu Krupkovo nám. 6, 160 00 Praha 6.
Pozvánka k vyplnění je v příloze tohoto Informačního Listu.

Členské příspěvky pro rok 2015
Vážení členové Sdružení Ackermann-Gemeinde, prosíme Vás o zaplacení členského příspěvku pro rok 2015,
který činí 250,- Kč (Manželé platí tzv. rodinný členský příspěvek: celkem 400,- Kč).
Jako rozlišovací symbol platby uvádějte prosím vaše jméno a příjmení, které vepište do kolonky
„Zpráva pro příjemce“.
Číslo účtu je: 513 435 1706/4000 (Expobank CZ a.s.). Za zaslané členské příspěvky děkujeme.

Více informací na internetových stránkách spolku SAG: www.ackermann-gemeinde.cz
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Informace nejen z oblasti česko-německých vztahů
Informace o založení spolku Mikuláš v obci Šitboř
Dne 22.5.2015 založila skupina občanů v obci Šitboř, dnes součást města Poběžovice, Spolek Mikuláš. Předsedou
spolku byl zvolen pan Václav Kohout, zastupitel za obec Šitboř. Jméno spolku nebylo vybráno náhodně. Historickou
dominantu obce tvořil po staletí kostel svatého Mikuláše, který byl již v roce 1352 uváděn jako farní. Obec sama je
v pramenech uváděna již v roce 1248.
Tento kostel v době totality začal chátrat a přes určité snahy o zastavení postupující zkázy po roce 1989 se tento
devastující proces nezastavil. Na jaře roku 2015 byl občanům obce předložen projekt, který měl využít stávající
zděnou část věže kostela jako hlavní součást rozhledny, která by byla doplněna kovovými konstrukcemi.Takto řešit
záchranu významné kulturní a sakrální památky nám přišlo jako nepřijatelné řešení.
Proto se v podstatě okamžitě skupina občanů rozhodla: Udělejme něco pro záchranu kostela. A nejen kostela, ale i
společného života obce, aby každý občan obce – jak trvale bydlící, tak „chalupář“ – vlastník rekreační nemovitosti,
měl pocit sounáležitosti s místem, kde pobývá. Nově založený spolek má tedy proto dva hlavní účely.
Jednak záchranu kostela svatého Mikuláše v historické podobě, ale rovněž dokumentaci historie obce od jejího
vzniku po současnost. A obec má být na co hrdá. Jejím nejvýznamnějším rodákem je totiž Jan z Žatce a Šitboře
(někdy uváděn jako Jan z Teplé a Šitboře či jen Jan ze Žatce). Ten svým dílem překročil tehdy dané dimenze
spisovatelsví a stal se nejvýznamnějším středověkým německy píšícím spisovatelem v českých zemích.
Tomuto rodákovi bychom rádi v dokumentaci historie obce věnovali vlastní expozici, v jejíchž prostorách bychom
pořádali osvětové, kulturní, společenské a spolkové akce. Proto nás velmi potěšil předběžný zájem spolku
Ackermann – Gemeinde o umístění pamětní desky Jana ze Šitboře.
Chceme naši snahu a úsilí směřovat tak, aby se k opravám přistupovalo historicky citlivě, s úctou k danému
duchovnímu odkazu a s respektem k po staletím utvářenému dědictví “Genia loci“. Aby se budoucí návštěvník mohl
zastavit, rozjímat a vnímat dané místo v „nadčasových“ dimenzích s úctou, pokorou, zamyšlením a vážností.
Proto jsme oslovili pana Ing. Arch. Jana Soukupa v Plzni, který má se záchranou kulturních a sakrálních památek
v Plzni a Plzeňském kraji značné zkušenosti. Pomoc nám byla přislíbena a vzápětí nás potěšil žádostí o členství ve
spolku. A každý další, kdo přidá ruku k dílu, bude vítán.
Našim nejbližším cílem po registraci je zastavení procesu další devastace kostela. V tomto směru již pan starosta
Poběžovic Mgr. Hynek Říha přislíbil podniknout první nezbytné kroky v rámci Havarijního programu Ministerstva
kultury ČR i z prostředků města Poběžovice.
Dlouhodobým cílem v roce 2015 bude vypracování konceptu, jak co nejlépe skloubit naše 2 hlavní cíle do
smysluplného projektu, který by respektoval jak historické aspekty kulturní a sakrální památky, duchovní odkaz Jana
z Žatce a Šitboře, tak společnou historii obce v prostoru, kde se po staletí setkávali a společně žili příslušníci dvou
národů: Češi a Němci. I sám Jan z Žatce a Šitboře, který se potýká s tíží osudu ve svém díle „Ackermann aus Böhmen“,
napsaným německy, hovořil také česky.
Ing. Ivo Dubský, místopředseda spolku Mikuláš

Mezinárodní ekumenické setkání žen (27.-31.5.2015)
Ekumenické fórum křesťanských žen v České republice spolu s Ekumenickým fórem křesťanských žen v Německu
uspořádalo setkání na téma: 25 let po změnách ve střední Evropě“ Co jsme získaly a co jsme ztratily?
Asi 40 žen z Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska a ČR zastupujících různé církve bylo ubytováno v kapucínském
klášteře na Hradčanech a promýšlelo a diskutovalo toto téma ve třech oblastech: společnost, církve a rodina. První
dva dny byly věnovány poznání Prahy a to ve čtvrtek po historických stopách katolických (prohlídka Pražského hradu,
svatovítské katedrály, baziliky sv. Jiří, starého královského paláce, arcibiskupského paláce, Strahovského kláštera a
Lorety.) Následovalo poznávání Prahy reformační (kostel sv. Martina ve zdi, Staroměstské nám., Husův pomník,
Betlémská kaple – s připomenutím letošního 600. výročí Husovy smrti v Kostnici). Situaci vývoje české společnosti po
získání svobody a její současné klady i zápory velmi názorně přiblížil prof. Jan Sokol. Účastnice setkání měly i možnost
zúčastnit se pražské páteční Noci kostelů. Druhou oblast - tj. církve a ekumena v uplynulém období - představil v
sobotu bratr Josef Špak, emeritní patriarcha církve čsl. husitské. Oblast třetí – žena a rodina – byla uvedena
přednáškou ing. Bohumily Boučkové. Zazněla v ní i mnohá čísla a procenta vypovídající o tom, že se mnohé změnilo.
Na přednášky navázala vždy diskuse, která se protáhla i do pozdních večerních hodin. Program vyvrcholil sobotním
večerním koncertem duchovní hudby v refektáři kláštera.
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Trio cantabile připravilo krásný program na téma: „Ženy v bibli“. Nedělní bohoslužbou, zhodnocením celé akce,
které vyznělo velmi pozitivně a obědem, bylo zakončeno toto setkání, které se uskutečnilo za finančního přispění
Česko-německého fondu budoucnosti a Nadace paní Řivnáčové-Třebízské z Evangelické teologické fakulty UK.
Helena Faberová

Pochod Smíření z Pohořelic do Brna
30. května 2015 se stovky účastníků vydaly na pouť z Pohořelic do Brna, do
zahrady augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde v květnu 1945 začal
„pochod smrti“. Přišli i představitelé města, škol, divadel a dalších kulturních
zařízení. Všichni přivítali zástupce Německa, Rakouska a města Vídně. Zaplály
stovky svící a městem se rozezněly zvony. V neděli 31. května akce v Brně
pokračovala pontifikální mší svatou ve starobrněnské bazilice.
Do Pohořelic zavítal vedle jednatele Ackermann-Gemeinde z Mnichova,
Matthiase
Dörra,
rovněž
jeden
z představitelů spolku Ackermann-Gemeinde Mons. Anton M.
Otte. Připomněl, že smyslem pouti je vrátit obětem čest svou
lítostí a odpuštěním: „Je to napomenutí nám i příštím
generacím k ostražitosti vůči všem formám nenávisti,
intolerance a zneuctění důstojnosti člověka.“
Před 70 lety dal Národní
výbor v Brně pokyn
k okamžitému vyvedení
Brňanů německé národnosti. Během několika hodin jich odešlo až 30 tisíc. Šlo o
jednu z největších vysídlovacích akcí v poválečném Československu. V průvodu
byli především staří lidé, ženy a děti. Kolik jich cestou zemřelo kvůli vysílení,
úplavici nebo brutalitě dozorců, to se přesně zmapovat nepodařilo. Doloženo je
nejméně 1700 mrtvých.

Vlak Lustig – Vlak odvahy opět na trati
XVI. ročník Mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran
představil ve svém letošním programu ojedinělý mezinárodní divadelní projekt Vlak
Lustig – Vlak svobody 2015, jehož nedílnou součástí je i divadelní inscenace Arnošta
Lustiga a Petra Kracika “Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.”Inscenace připomene
osudy obětí nacistických transportů, křižujících Evropu v rámci tzv. konečného řešení
židovské otázky. Mezinárodní divadelní projekt Vlak Lustig – Vlak svobody 2015
v rámci oslav 70. výročí ukončení 2. světové války, zavítá do tří zemí Evropy. Projekt byl
zahájen 18. června 2015 na nádraží v Bohušovicích nad Ohří /Terezín/, kde byla
představena historická vlaková souprava a také odehráno první představení inscenace
Arnošta Lustiga a Petra Kracika “Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.”
Zvláštní historická vlaková souprava pak symbolicky projela třemi státy střední Evropy a
zastavila se v těchto městech: Děčín, Lodž, Varšava, Osvětim, Žilina, Martin, Nitra,
Bratislava, Český Krumlov, Tábor, Třebíč, Hlinsko, Chrudim.
Poslední představení projektu budou odehrána v Praze 17. července 2015, nádraží Praha-Bubny, kde bude projekt
slavnostně zakončen. Podrobné informace na www.vlaklustig.cz a www.archeologiezla.cz
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1000 let česko-bavorských vztahů. Prezentace česko-bavorského archivního průvodce
České a bavorské státní archivy s potěšením oznamují, že jejich společný webový portál www.portafontium.eu se
právě rozšiřuje o další důležitý a atraktivní stavební kámen: Česko-bavorský archivní průvodce.
Jedná se o dvoujazyčnou online-databázi, která umožní velmi rychlý a pohodlný přístup k vybraným archiváliím
uloženým v bavorských a v českých archivech (tzv. bohemika a bavarika). Slavnostní prezentace archivního průvodce
se konala dne 13. května 2015 v Ambergu. http://www.portafontium.eu

Ministři kultury České republiky a Bavorska podepsali
první společné Memorandum o porozumění
Daniel Herman podepsal 4. května 2015 se svým bavorským protějškem Dr.
Ludwigem Spaenlem společné Memorandum o porozumění mezi Českou
republikou a Svobodným státem Bavorsko. „Toto Memorandum o
porozumění by mělo na jedné straně potvrdit již tak dobrou kulturní
spolupráci mezi Českou republikou a Bavorskem, a současně by se mělo stát
základem pro další rozvoj a prohloubení této spolupráce mezi našimi
zeměmi“, uvedl ministr Herman.

Svěcení nového budějovického biskupa
Papež František jmenoval 13. sídelním biskupem českobudějovické diecéze Mons. Vlastimila Kročila. Biskupské
svěcení přijal a do služby diecézního biskupa byl uveden dne 13. června 2015 v katedrále sv. Mikuláše m.j. i za
přítomnosti zástupců SAG, Mons. Antona Otteho a Jaromíra Talíře.

Blahopřejeme
Mons. Anton M. Otte čestným občanem Vidnavy
Ze zcela zaplněného sálu vidnavské umělecké školy sídlící v místním zámku bylo v pátek 15. června možné usoudit, že
se jedná o mimořádnou událost v životě této malé obce na Jesenicku, v těsné blízkosti polských hranic. Nebylo tomu
ale vždy tak. Od doby, kdy Marie Terezie musela po prohrané válce velkou část Slezska odstoupit císaři Vilémovi, bylo
za humny Vidnavy Prusko a po 1. světové válce pak Německo. Co ale bylo důvodem této veliké oslavy? Město
Vidnava udělilo čestné občanství svému rodákovi, dlouholetému duchovnímu rádci organizace sudetoněmeckých
katolíků Ackermann-Gemeinde a emeritnímu proboštovi Královské kolegiální kapituly na pražském Vyšehradě, mons.
Antonu Ottemu.
Slavnostnímu aktu v sále umělecké školy však předcházelo položení květin u pamětní desky. Ona nenápadná pamětní
deska na omšelé budově místní pošty připomíná
dva zastřelené příslušníky finanční stráže, první
oběti
teroru
v těchto
česko-německých
příhraničních končinách. Teroru, který byl
vyvoláván skupinou Freikorps, jež 22. září 1938
(tedy ještě před Mnichovem) překročila hranice,
obsadila část Vidnavska a donutila českou finanční
stráž a další české úředníky opustit Vidnavu.
Po tomto krátkém pietním aktu zaplnili účastníci
slavnostního shromáždění sál umělecké školy
vidnavského zámku, kde slavnostní akt proběhl.
Z čestných hostů byli představeni zástupce
velvyslanectví Spolkové
republiky Norbert
Axmann, biskup Ostravsko-opavský j. em.
František Václav Lobkowicz, primátor města
Neuburg na Dunaji, družebního města Vidnavy,
Dr. Berhard Gmehling, z předsednictva spolku
vysídlených z Vidnavy a Velké Kraše Helma
Schoske a Gerhard Merz, zástupce Sdružení
Ackermann-Gemeinde Ing. Hans Korbel a jednatel AG z Mnichova Matthias Dörr.
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Slavnostního aktu se ujal starosta města Vidnava Bc. Rostislav Kačora. Ve svém slavnostním projevu shrnul život
Mons. Otteho. Připomněl, že jeho život nebyl rozhodně jednoduchý. Narodil se ve Vidnavě v roce 1939 v německé
rodině. Jeho rodina sice byla uchráněna odsunu, nicméně život mezi novými osídlenci města pro ni nebyl
jednoduchý. V roce 1957 Anton Otte maturoval na gymnáziu v Jeseníku. Jeho touze po studiu teologie ale nebylo
vyhověno. V roce 1960 se pak rodina stěhuje do Německa, kde byl v roce 1967 Anton Otte vysvěcen na kněze. Pan
starosta dále připomněl, že navzdory všem příkořím se Anton Otte nikdy neodvrátil od své původní vlasti.
Brzo po listopadu 1989 se vrací a jeho první cesta vede samozřejmě do jeho rodné Vidnavy, kde spolu s Prof.
Rudolfem Grimmen pokládá základy budoucího partnerství Vidnavy a sousední Velké Kraše s Domovským svazem
rodáků Vidnavy a Velké Kraše a jejich patronátním městem Neuburg na Dunaji. Smíření Němců a Čechů se stává jeho
životním tématem. Tím více ještě po té, co se v roce 1991 stává vedoucím pražské kanceláře Ackermann-Gemeinde.
Jeho neúnavná práce na poli smíření obou národů je také oceněna řadou vyznamenání. Mezi ty nejcennější
bezesporu patří Řád T. G. Masaryka v roce 1996 a Spolkový Kříž se stuhou v roce 1997. Prozatím posledním
vyznamenáním je Bavorský řád za zásluhy v roce 2013. Významného ocenění dosáhl i v církvi. Do loňského roku byl
proboštem kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze. Významnou stopu zanechal Anton Otte ve
svém rodném regionu. Kromě jiného byl duší a motorem takových projektů jako Dům partnerství, kašna na náměstí,
památníky na vidnavském hřbitově a neuburský kámen přátelství u zámecké zdi. Na něm je vytesáno motto: „Natoč
svou tvář ke slunci, ať stíny padnou za tebe“. Dá se říci, všechny společné aktivity a snahy směřovaly k naplnění
těchto slov. Svoje vystoupení ukončil starosta Bc. Kačora ujištěním, že životní příběh Mons. Otteho je všem
příkladem i zdrojem inspirace a že se i nadále budou spolu setkávat při rozvíjení a prohlubování vzájemných
přátelských vztahů.
Po slavnostním projevu starosty města Vidnavy bylo přikročeno k samotnému slavnostnímu aktu předání diplomu
potvrzujícímu, že Mons. Anton Otte je čestným občanem města Vidnavy.
Následovaly pozdravné projevy čestných hostů. I v nich byly vyzdvihovány zásluhy Mons. Otteho o odbourávání
bariér mezi Čechy a Němci, ale vždy zejména z pohledu
toho, kdo pozdrav přednášel.
Ze zajímavosti možno uvést zmínku biskupa Mons.
Lobkowicze o tom, jak krátce po jeho vysvěcení na biskupa
za ním na pražské arcibiskupství přišel jakýsi nenápadný
vousatý muž a líčil mu, že zastupuje v Praze AckermannGemeinde. Když pak vyprávěl svůj životní příběh, zmínil se,
že trávil několik let ve vězení. On, biskup, si pomyslil, co to
je za floutka, který byl tak dlouho ve vězení. Až pak vyšlo
najevo, že onen kněz, Anton Otte, byl sice ve vězení, ale
jako vězeňský duchovní.
Zajímavě začal svůj pozdravný projev starosta Neuburgu Dr.
Bernard Gmehling, a to vyprávěním příběhu a staviteli
mostů. „Máš pěkné povolání“ říká malé dítě starému
staviteli mostů. „Je to těžké stavět mosty?“ zeptalo se dítě. „Když se to člověk naučí, je to snadné. Je snadné stavět
mosty z betonu a oceli. Stavět ty druhé je ale mnohem těžší“. „Které druhé mosty?“ ptá se dítě. Starý stavitel se
zamyslil a řekl: „Chtěl bych stavět mosty od jednoho člověka k druhému – od lhostejnosti k porozumění – od nenávisti
k lásce – od smutku k radosti – od temnoty ke světlu.“ Dítě plně nepochopilo, vidělo ale, že stařec je smutný. Chtělo
ho potěšit, tak řeklo: „Daruji ti svůj most.“ A namalovalo nádhernou pestrobarevnou duhu. A právě takovým
stavitelem je právě mons. Anton Otte.
O díle Antona Otteho by se dalo mluvit hodiny, jak zmínil taky Dr. Gmehling. A tak snad jen ještě závěr pozdravu
zástupkyně Domovského svazu Vidnava Velká Kraš, že latinsky se budovatel mostu nazývá PONTIFEX, a tak by k celé
řadě oslavencových vyznamenání příslušelo ještě jmenování PONTIFEX VIDNAVSKÝ a mělo se zvolat: „VIVAT
PONTIFEX ANTONIUS!“
Po pozdravných projevech, blahopřáních oslavenci a nutném fotografování byla také za Sdružení AG oslavenci
předána kytice s přiloženým blahopřáním. Účastníci se odebrali na místní hřbitov, kde byl položen věnec k památníku
obětem války. Zastavili se pak ještě u hrobu sedmnáctiletého mladíka, který zemřel v roce 1947 při manipulaci
s nevybuchlou municí, již našel. Celý slavnostní akt tak byl orámován vlastně první a poslední obětí hrůzné války.
Ing. Hans Korbel
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Franz Olbert oslaví 80. narozeniny
SAG blahopřeje panu Franzi Olbertovi, jehož jméno je nesmazatelně spojeno se Sozialwerkem AckermannGemeinde. Děkujeme za jeho mimořádný přínos v oblasti česko-německých vztahů a dlouhou aktivní činnost.
Do dalších let přejeme potřebné zdraví, štěstí a Boží požehnání!

Vzpomínáme
23.dubna 2015 zemřel ve věku 81 let pan ing. Eduard Mayer
Na našeho milého a přívětivého Edu budeme vždy vděčně vzpomínat. Byl jedním z prvních členů našeho spolku a
hned v počátku naší činnosti byl i členem předsednictva SAG. Dům jeho rodiny byl vždy otevřen pro hosty, zejména
pro účastníky karlovarských ackermannských setkání. Díky jeho obětavé manželce Ludmile se našlo i místo
k přespání. Se jmény manželů Mayerových je tak v naší paměti stále spojeno i několikaleté organizační zajišťování
jarních Dnů setkávání a informací v Karlových Varech.
Milý Edo, nezapomeneme! RIP

Okénko Spirály
Již po několikáté Vás můžeme i letos pozvat do Řehlovic na fotbalový turnaj tzv. "Řehlovice Cup", který se bude
konat o víkendu 18. - 19.7.2015. Více informací naleznete na: www.junge-aktion.de
Přihlašujte se prosím na adrese: junge-aktion@ackermann-gemeinde.de
V srpnu se můžete těšit na Česko-slovensko-německé setkání mládeže v Českých Budějovicích ve dnech 2.-9.
srpna 2015. Přihlášky zasílejte e-mailem na evs@junge-aktion.de nebo faxem na 0049 89 272 942 40.
Pro mladší zájemce nabízíme již 18. ročník letního tábora Plasto Fantasto v německé Haidmühle v Bavorském
lese v termínu od 2.8. - 7.8. 2015 a návazně pak od 7.8. - 9.8. 2015 víkend pro mládež v Českých Budějovicích.
V létě se také můžete těšit na "Spurensuche" pořádané Antikomplexem (www.antikomplex.cz ) a projet se s nimi
na kole po česko-německém příhraničí, a to v termínu: od 10.8 - 16.8.2015!
Těšíme se na viděnou na některé z našich akcí!
Pro ty, kdo chtějí být neustále informováni o našem dění, doporučujeme navštívit nás také na facebooku.

Zajímavosti, pozvánky a literatura
Výstavy
Jára Cimrman – světoběžník a vynálezce (Klášterní areál Posvátný okrsek a zámecký park Ostrov, 18.6.-30.8.2015)
Fiktivní postava univerzálního českého génia je již přes 40 let nedílnou součástí české kultury. Výstava, která s velkým úspěchem
navštívila řadu českých měst a zamíří i do Ostrova, je zaměřena především na osobnost Járy Cimrmana a širokou rozsáhlou
tvorbu učitelskou, vědeckou, vynálezeckou a cestovatelskou.

Svobodní zednáři (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 14.6.-30.8.2015)
Prezentace historie zednářů a jejich aktivit v jižních Čechách v období 1. republiky.

Svatý Jan na mostě (Muzeum Blovice, 11.6. – 30.8.2015)
Výstava představuje fenomén sv. Jana Nepomuckého prostřednictvím dokumentace méně známých soch a sošek na
nejrůznějších místech jižního Plzeňska. http://www.muzeum-blovice.cz

Hurá Collective (Galerie Klatovy/Klenová, 4.7. – 2.8.2015)
Společná výstava členů skupiny Hurá Collective. Skupina se již od začátku svého působení v roce 2001 výrazně odlišuje od
konceptuálního trendu převažujícího na české výtvarné scéně. Skupinu spojují řemeslné základy. Jejich logem je okřídlená myš v
ozubeném kole, vyjadřující jasnou symbolikou nejen za skupinu, ale i za ostatní umělce, tedy že umělec je sice neustále zapřažen
v jednom kole, ale tvorba mu dává křídla. http://www.gkk.cz
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Literatura
Zmizelá Šumava
O životě a místech, která na dnešních mapách Šumavy už nenajdete, píše ve své knize Emil Kintzl Fischer. Do osudů obyvatel na
pomezí českoněmecké hranice totiž nemilosrdně zasáhly „velké“ dějiny 20. století, nejprve obě světové války, poté odsun
německých obyvatel, neprodyšné uzavření hranice a vytvoření vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda, kterému musely
ustoupit nuceně vysídlené obce i osady. Výborní vypravěči Emil Kintzl, pro nějž je Šumava celoživotní láskou, a Jan Fischer,
režisér stejnojmenných dokumentů internetové televize Stream.cz, poutavě a jadrně líčí těžký a svérázný život horalů na
samotách a v chudých osadách, popisují činorodý život lidí ve větších obcích a v neposlední řadě připomínají bohatou
průmyslovou a kulturní historii tohoto regionu. Každý z příběhů doprovází unikátní dobové fotografie z archivu Emila Kintzla.
Současnou krajinu a úchvatnou šumavskou přírodu zachycují plnobarevné fotografie Janka Rubeše a Leoše Skokana.

Praha-Vinohrady, Čáslavská 15
Erika Härtl Coccolini, Němka narozená v Praze, vypráví svůj životní příběh. Druhou světovou válku prožila malá Erika s matkou
převážně v Praze a na své rodné město si uchovala mnoho zajímavých vzpomínek. Vlnou událostí se ovšem dívka dostala do
sběrného tábora na Hagiboru. V dubnu 1946 matka nevyužila možnosti požádat o československé státní občanství, a tak byly obě
v jednom z posledních transportů odsunuty do Hesenska v americkém okupačním pásmu, kde strávily velmi krušné období.

Film
DAS FILMFEST
V Praze je až do 2.9.2015 možno shlédnout nejúspěšnější rakouské, německé a švýcarské snímky z uplynulých ročníků festivalu
DAS FILMFEST, jež letos slaví 10. narozeniny. Více informací a program je na internetových stránkách www.dasfilmfest.cz

Hudba
Sibylla — Hudební vize Hildegardy z Bingenu
Dne 27.7.2015 ve 20.00 se v kostele Panny Marie na Slovanech v Emauzském opatství v rámci 16. mezinárodního hudebního
festivalu „Letní slavnosti staré hudby“ (13.7. – 6.8.) představí hned tři mystické ženy: Panna Marie se svými dvěma prorokyněmi
Sibyllou Tiburtinou a Hildegardou z Bingenu. Pravda, všechny zde budou jen zastoupeny – Tiburtina svým ansámblem v čele
s Barborou Kabátkovou, Hildegarda svou hudbou a Panna Maria svým chrámem –, ale tak už to u mystiček bývá. Na koncertě
zazní Hildegardiny chorální kompozice z rukopisu Riesencodex, přičemž půjde o náročné melismatické, v důsledku vlastně
virtuózní kusy. Tiburtina Ensemble navíc přizvala vynikající instrumentalistku Margit Übellacker s psaltériem; sopranistky Barbora
Kabátková a Hana Blažíková zase při zpěvu zasednou ke gotické harfě.
Více informací je na www.letnislavnosti.cz

Různé
Hana Zanin: Tanec s a bez handicapu
XII. multižánrový ProART Festival 2015: Tón - Text - Tanec – Poezie
30.7.2015 se v prostorách pražské HAMU, Malostranské nám. 13, koná závěrečná prezentace workshopu, který je určen pro
osoby s mentálním handicapem, kteří dokážou samostatně pracovat a současně pro ty, kteří se kurzem chtějí inspirovat. Kurz je
určen každému, kdo má rád práci v kolektivu, kdo se rád se hýbe a má chuť poznat své fyzické a výrazové možnosti.
Hana Zanin-Pauknerová se narodila v Pardubicích, vystudovala tanec na Taneční konzervatoři v Praze a pedagogiku na Folkwang
Hochschule v Essenu. Následovala četná angažmá a vystoupení v divadlech v Čechách, na Slovensku, v Rakousku, Německu a
Švýcarsku (Národní divadlo v Brně, Bratislavské divadlo tanca, Tanz Atelier Wien, Ivanovic.Clan, Theater der Klänge,
Cie.CIMRFRAJ). Více na www.proart-festival.cz

Žádáme laskavě 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 2/2015 vychází v červenci 2015.
Uzávěrka čísla 3/2015 je 15. září 2015.
Vydává: SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE, z.s., VYŠEHRADSKÁ 49, CZ-128 00 PRAHA 2, IČO 69058211
Tel.: +420 221 979 325, e-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz, http://www.ackermann-gemeinde.cz,
BÚ: Expobank CZ a.s. – č. ú. 513 435 1706/4000 – pro identifikaci platby uvádějte své příjmení.
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