Výroční zpráva o činnosti spolku
Sdružení Ackermann-Gemeinde
v roce 2015
Naše poslání
Posláním spolku je přispívat ke konstruktivnímu utváření Evropy. Činíme tak u vědomí staletí
trvajících společných dějin Čechů a Němců. Svou prací se zasazujeme o smíření obou národů
a o uchování vědomí společné kultury. Při své práci vycházíme z křesťanských zásad. Podstatným úkolem
naší organizace je také charitativní činnost jako jeden ze základních postojů křesťana. Ke spolupráci však
zveme nejen křesťany, ale všechny občany dobré vůle, kteří se chtějí zasazovat o mírové soužití v Evropě i
ve světě.
Vážení a milí členové SAG, přátelé a příznivci!
Předkládaná výroční zpráva o činnosti Sdružení Ackermann-Gemeinde za rok 2015 nejenže svědčí
o bohaté činnosti spolku v uplynulém roce, nýbrž také dokládá rozsah změn, které se členům spolku
podařilo v loňském roce uskutečnit. Personální změny v kanceláři SAG, získání nových spolupracovníků
v podobě praktikantů, získání nových členů organizace, organizačně náročné a veskrze pozitivně
hodnocené letní česko-německé setkání v Českých Budějovicích a v neposlední řadě i zintenzivnění
mediální práce jsou svědectvím toho, že Sdružení Ackermann-Gemeinde je živým spolkem, který si je
dobře vědom svého poslání a chce jej nadále usilovně naplňovat. Prožíváme dobu, která možná více než
kdy jindy potřebuje lidi ochotné pracovat a zasazovat se o mírové soužití v Evropě a o konstruktivní
utváření její budoucnosti. Křesťanské postoje a zásady přitom mohou – a z našeho pohledu i mají –
sehrávat důležitou roli. Jsem rád, že právě tací lidé, pro které jsou tyto postoje a zásady inspirující, se
v SAG sdružují. A proto je dobré, že Sdružení Ackermann-Gemeinde existuje a věřím, že jeho činnost bude
i nadále přinášet dobré plody české i evropské společnosti.
Dr. Petr Křížek
Místopředseda SAG

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 SAG a Spirály a kancelář:

Vyšehradská 49
CZ-128 00 Praha 2
Česká republika
Tel. +420 221 979 325
Fax: +420 224 910 569
Mobil: +420 722 107 761
E-Mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
www.ackermann-gemeinde.cz

FACEBOOK:
www.facebook.com/Sdružení-Ackermann-Gemeinde-123290057728691G
www.facebook.com/Spirála-Sdružení-Ackermann-Gemeinde-369839966421036
IČ:
DIČ:

69058211
CZ69058211

Registrace spolku: Městský soud v Praze, spisová značka L 9657
Počet registrovaných členu SAG k 31. 12. 2015: 261 osob z České republiky, Slovenska a Německa
Počet registrovaných členu Spirály SAG k 31. 12. 2015: 24 osob z Česka a Německa
Bankovní spojení:
Č. účtu: 513 435 1706/4000 (CZK), vedený u Expobank CZ, a. s.) Vítězná 126/1, Praha 5, Česká republika

Vedení SAG zvolené pro období od 23. 2. 2014 – 2016:
Předseda sdružení a statutární zástupce:
Místopředseda sdružení:
Duchovní rádce:
Jednatel sdružení:

Mgr. Daniel Herman
Ing. Jaromír Talíř do 20.2.2015
Petr Křížek, Dr.theol od 20.02.2015
P. Dr. Martin Leitgöb, CSsR
PhDr. Jan Heinzl do 31.1.2015
Mgr. Eva Engelhardt od 1.3.2015

Členové předsednictva:
Mgr. Daniel Herman, Ing. Jaromír Talíř, Helena Faberová, P. Dr. Martin Leitgöb, CSsR., Dr. theol. Petr
Křížek, Ing. Hans Korbel, Alan Leier, Ing. Ralf Kohout, Amálie Kostřížová – Spirála SAG, Martin Kastler –
spolkový předseda Ackermann-Gemeinde e. V.
Členové předsednictva Spirály:
Do 23.10.2015:
Amálie Kostřížová – mluvčí Spirály, Alžběta Rázková – zástupkyně mluvčí, Barbora Sedláková, Terezie
Sedlinská, Rebecca Kopřivová
Od 24.10.2015:
Petra Šuková – mluvčí Spirály
Eliška Pekárková – zástupkyně mluvčí
Josef Hurt jako duchovní rádce Spirály
Amálie Kostřížová
Kateřina Břendová
Kristýna Kopřivová
Marie Anna Sedlinská
Členové kontrolní komise:
Heidemarie Ochozková, Gunthilda Klimešová, Ing. Dana Smolková

Přehled nejvýznamnějších událostí a činnosti v roce 2015
(Přehled vychází rovněž z textů přednášejících nebo z příspěvků účastníků, které byly redakčně kráceny)

Personální změny předsednictva SAG
Jan Heinzl, který 4 roky zastával funkci jednatele spolku, ukončil tuto činnost k 31. lednu 2015. Vděčíme mu, mimo
jiné, za navázání bližších kontaktů s pražskými německy mluvícími římskokatolickými i evangelickými farnostmi.
Novou jednatelkou spolku se stala 1.března Eva Engelhardt, kterou krátce podporovala Kristýna Hlavatá. Vystřídala ji
v březnu 2015 nová asistentka jednatelky, Veronika Losmanová.
Ing. Jaromír Talíř abdikoval z funkce místopředsedy SAG. I přes velké pracovní vytížení (pracuje jako náměstek
primátora města České Budějovice a je vedoucím poradců ministra kultury) však nadále zůstává členem
předsednictva SAG.
Předsednictvo SAG na svém únorovém zasedání 2015 zvolilo do funkce místopředsedy SAG Dr. Petra Křížka, jež se
funkce obětavě a velmi aktivně ujal.

Posila v kanceláři SAG
Od července 2015 činnost spolku po dobu šesti měsíců podporovala rovněž praktikantka Miriam Lang, studentka
z Řezna. Její Alma Mater je Regensburg, kde studuje mezinárodní vztahy a management. V prostředí AckermannGemeinde se cítila 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. Na konci roku
2015 se na její vystřídání pro první pololetí 2016 těšila Hannah Schmitz, studentka z německého Trieru. Miriam
během svého působení v kanceláři a na akcích SAG významným podílem přispěla k zefektivnění chodu kanceláře,
zprovoznila knihovnu a evidenci tiskovin, podílela se také na úpravě internetových stránek a upravila aktivní provoz
facebookového profilu SAG.

Konference SAG – „Člověk jako oběť“: 27.2. - 1.3.2015, Praha
Sdružení Ackermann-Gemeinde otevřela diskusi nad masovými přesuny obyvatelstva v
minulosti a současnosti
Tradiční konference českého spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) se konala v pražském hotelu Exe Iris.
Konference se zúčastnilo 145 zájemců z Česka a Německa.
Konference byla zahájena velvyslancem republiky Rakousko, Dr. Ferdinandem Trauttmansdorffem a celá akce
reagovala na současné světové dění. Pro ucelený přehled nabídla pohled do dějin střední, východní a jižní Evropy.
Dále zde vystoupil polský historik dr. Kazimierz Wóycicki a profesor Jan Rychlík. Kromě historického ohlédnutí byli
účastníci seznámeni dr. Davidem Boumou s morálními aspekty a dopady hromadných přesunů obyvatelstva.
Vyvrcholením pak byla návštěva Památníku Lety u Písku a položení věnců předsedou SAG, Mgr. Danielem
Hermanem a dalšími zástupci předsednictva SAG. Účastníci konference měli možnost účastnit se prezentace knihy
„Směli jsme zůstat“, přibližující osudy zůstavších českých Němců, kterou doprovodilo vystoupení pěveckého sboru
Němců z Orlických hor. Česko-německá bohoslužba, kterou slavil P. Martin Leitgöb, podpořila duchovní rozměr
setkání. Nedělní program byl zakončen panelovou diskusí k aktuálnímu dění na Ukrajině a v dalších válkou zmítaných
zemích.
Více o průběhu konference se můžete dočíst na nternetových stránkách: www.ackermann-gemeinde.cz

XXIV. Dialog uprostřed Evropy: 27. - 29. 3. 2015, Brno
Česko-německé symposium v Brně
Na zajištění sympozia pořádaného AG v Mnichově a Společností Bernarda Bolzana se organizačně a administrativně
podílelo SAG. Již 24. ročník mezinárodního středoevropského setkání s názvem Dialog uprostřed Evropy, se
uskutečnil na téma Kam kráčí demokracie? Účastníci ze středoevropských zemí nastolili téma jak probudit u lidí větší
zájem o politickou angažovanost a zvýšit zájem o účast ve volbách.
Sympozium Dialog uprostřed Evropy se koná každoročně v Brně, přičemž příští rok se uskuteční již 25. ročník. Dialogu
se účastní i významní lidé ze střední Evropy a celá akce se koná za podpory města Brna, Ackermann-Gemeinde a
Společnosti Bernarda Bolzana.
Odpoledním programem konference byla návštěva památníku v Pohořelicích, kde bylo připomenuto 70. výročí
brněnského pochodu smrti. Brněnský pochod smrti po konci druhé světové války, je událost, kdy byli vyhnáni
německy mluvící obyvatelé z Brna. Společně s ostatními Němci byli vyháněni i antifašisté a německy mluvící Židé,
kteří se právě vrátili z koncentračních táborů bez rodin a obydlí a snažili se začít nový život a zapomenout na prožité
utrpení. Němečtí muži od 14ti do 65ti let již byli odvedeni do pracovních táborů či věznic.
První dojmy jednoho z účastníků:
Dialogu uprostřed Evropy jsem se zúčastnil poprvé. Byl jsem ohromen perfektní organizací a rozsahem diskuzí,
seznámil jsem se s několika příjemnými lidmi. Z vystoupení diskutujících jsem si odnesl poznatek, že tradiční politické
strany nemusí mít vždy na růžích ustláno. V různých zemích se může v období voleb objevit bohatý jednotlivec a
během jednoho roku může mít ve svých rukou např. některé ministerstvo. Tato hypotéza, ale i případná jiná
negativní zkušenost však nemůže být pro občany důvodem k absenci u voleb všech stupňů.
Text a foto Karel Pažourek

Zlatá holubice míru pro P. Benno Beneše: březen 2015
Pater Benno Beneš SDB dostal v březnu 2015 ocenění Zlatá holubice míru za zásluhy o porozumění mezi národy. P.
Benno působí v Teplicích, kde se věnuje podpoře česko-německých vztahů. Jedná se o prestižní ocenění, které má
kořeny v komunitě z Taizé a je iniciované Chartou OSN. Existuje celkem 30 sošek mírové holubice s olivovou ratolestí,
které symbolizují 30 článků Všeobecné deklarace lidských práv. Držiteli této ceny jsou mj. Václav Havel, 14. dalajlama
nebo Michail Gorbačov. Držitel si sošku může ponechat nebo ji předat dál.
P. B. Beneš byl několikrát aktivně účasten i na akcích SAG, za což jsme mu vděčni. K vyznamenání mu SAG srdečně
blahopřálo.

Spolek SAG se prezentoval v Plzni: 26.4.2015, Plzeň
Sdružení Ackermann-Gemeinde představilo 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: 22.5.2015, Praha
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!

66. Sudetoněmecké dny: 23. – 24. května 2015, Augsburg

Setkání se tradičně zúčastnil spolek SAG spolu s německou Ackermann-Gemeinde.
Více informací: www.sudeten.de
Pochod Smíření z Pohořelic do Brna: 30.5.2015, Pohořelice-Brno
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 i 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.“

Svěcení nového budějovického biskupa: 13.6.2015, České Budějovice
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 ing. Jaromíra Talíře.

Mons. Anton M. Otte čestným občanem Vidnavy: 15.6.2015, Vidnava
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.
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 Ackermann-Gemeinde.
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

Sdružení Ackermann-Gemeinde a německá Ackermann-Gemeinde se setkali po třech
letech v Českých Budějovicích: 6.-9.8.2015
„Všichni, kteří se v těchto dnech sešli v Českých Budějovicích, jsou lidé, kteří se dívají stejným směrem. Sešli jsme se
jako křesťané, jako Evropané, jako Češi a Němci. Spojuje nás vůle k usmíření mezi našimi národy. Spojuje nás
skutečnost, že nenecháváme historické události plné utrpení vyblednout, ale ani si je neupravujeme ve svůj
prospěch“. Těmito slovy zahájil P. Martin Leitgöb, duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde úvodní nešpory,
které byly duchovním úvodem česko-německého setkání „Gemeinsam gefordert – gemeinsam aktiv. Jako křesťané i
Evropané. Jako Češi i Němci“ v Českých Budějovicích, jehož se zúčastnilo na 450 účastníků všech generací.

Na programu setkání byly přednášky, diskuse, bohoslužby, koncerty, výstavy a open-air akce. V úvodním slově
předsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde, Daniela Hermana zazněla i slova k zamyšlení: „Mění se kulisy, ale nemění
se svět jako takový“. Německý velvyslanec v Praze Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven si pochvaloval, že se i
přes tropické počasí v Budějovicích sešly všechny generace. Pódiovou diskusi s tématem „Letargie Evropy – život v
míru a spravedlnosti, samozřejmostí?“ obsadili politici a teologové, mezi nimi i Štefan Füle.
V jednotlivých příspěvcích byla oslovená aktuální témata, téma uprchlíků se objevilo pokaždé. Diskusi na
téma „Odpovědnost křesťanů v sekulární společnosti“ s úvodním slovem biskupského vikáře Dr. Vojtěcha Eliáše a
bývalého státního ministra Dr. Thomase Goppela doplnili další křesťané, aktivní v politice mj. místopředseda
poslanecké sněmovny PČR Jan Bartošek.
Nový českobudějovický biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil a světící biskup v Erfurtu Dr. Reinhard Hauke byli hlavními
celebranty česko-německých bohoslužeb.
V rámci setkání byly uděleny dvě „Medaile smíření Ackermann-Gemeinde na památku Hanse Schütze“.
¨

Manželům Christě a Adolfu Ullmannovým a Karlu Schwarzenbergovi za jejich zásluhy v česko-německých vztazích.
Touto medailí usmíření oceňuje Ackermann-Gemeinde příkladnou snahu
o potlačení a nápravu bezpráví a utrpení minulosti, o vybudování a spoluvytváření dobrého sousedství, zejména mezi
Čechy, Němci a Slováky, o spolupráci všech mírotvorných a smírčích sil těchto národů ve smyslu duchovní obnovy
Evropy a prohloubení evropské jednoty.
Předseda německé Ackermann-Gemeinde Martin Kastler při předávání medaile Karlu Schwarzenbergovi prohlásil:
„Činíme tak proto, že jste celá desetiletí nepřetržitě působil na poli smiřování Čechů a Němců“.
Mgr. Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde

Filmový dokument ze Spolkového setkání
Z česko-německého setkání v Českých Budějovicích vznikl třicetiminutový dvojjazyčný film. Dokument režiséra
Michaela Otřísala, jenž Spolkové setkání doprovázel kamerou, je možno zakoupit v kanceláři Sdružení AckermannGemeinde v Praze.

Studijní cesta do Horní Lužice: 19.-20.9.2015, Zittau, Herrnhut, Bautzen
V sobotu 19. a v neděli 20. září podnikli členové Sdružení Ackermann – Gemeinde a obou pražských křesťanských
německy mluvících společenství (katolického a evangelického) studijní a poznávací zájezd do Horní Lužice. Jednotlivé
body programu tvořila zejména návštěva míst, která se váží ke slovanským tradicím, jež jsou živé na dnešním
území Spolkové republiky Německo.
První zastávkou na cestě, kterou jsme začali za slunného rána odjezdem z Prahy, byla Žitava (Zittau). V místním
kostele a klášteře jsme si prohlédli unikátní postní plátna (Fastentücher) a vyslechli jejich pohnutou historii. Větší
postní plátno, které je uchováváno v kostele Sv. Kříže, pochází z konce 15. století.
Dá se bez nadsázky říct, že přežilo do dnešních dnů Božím zásahem a jeho podoba nese stopy jeho pohnuté historie.
Druhé menší plátno bylo v 90. letech nádherně opraveno ve švýcarské restaurátorské dílně a způsob vyobrazení
Kristova utrpení patří ke světovým unikátům. Je umístěno ve františkánském klášteře.
Ze Žitavy jsme zamířili do města Herrnhut (Ochranov). Sem se v době po bitvě na Bílé hoře uchýlili příslušníci
Jednoty bratrské a živé pokračování jejich duchovního programu je možné nalézt nejen v modlitebně a přilehlém
duchovním centru, kde jsme výborně poobědvali, ale i na místním hřbitově. Ten je krásným místem posledního
pozemského odpočinku místních obyvatel i působivým prostředím pro meditaci nebo alespoň pro zamyšlení se nad
smyslem a naplněním lidského života. Místní hroby jsou jednotně upravené, aby připomínaly skutečnost, že před
Bohem jsou si všichni lidé rovni. Zvlášť silně na mě zapůsobilo sdělení paní průvodkyně, že každý člen Jednoty napíše
svůj příběh života s Bohem a tento text je přečten při pohřební bohoslužbě a uložen do akt církve.
Město Herrnhut má ještě další dvojí spojení s celým světem. Příslušníci místního sboru zde každoročně ve formě
brožury nebo kalendáře vydávají Hesla, což jsou úryvky Božího Slova pro jednotlivé dny roku. Další poselství, které se

odsud rozlétá do celého světa, jsou krásné vánoční hvězdy. Místní ženy je vyrábějí v příjemné manufaktuře, jejíž
součástí je i malá kavárna.
Plni dojmů z Herrnhutu jsme odjeli do městečka Schmochtitz, kde nás čekala nejen chutná večeře a útulné pokoje,
ale i kulturní program, při němž nám manželský pár, který se věnuje národopisu, přiblížil srbské kroje, zvyky a
tradice.
V neděli po snídani jsme odjeli do srbské obce Ratibor, kde jsme byli hosty místního katolického společenství. Mše
svaté, kterou koncelebroval i náš pater Martin Leitgöb, se zúčastnilo opravdu mnoho věřících všech věkových
kategorií. I když se nepodařilo rozumět každému slovu, atmosféra bohoslužby zapůsobila jistě na každého z nás. Po
bohoslužbě se k nám přidala paní průvodkyně a umožnila nám svým zasvěceným výkladem blíže poznat hlavní město
lužickosrbské národnostní menšiny – Budyšín (Bautzen). Po prohlídce města následoval další zážitek – tentokrát
kulinářský. Dostali jsme možnost ochutnat místní speciality v typické lužicko-srbské restauraci. Posledním krásným
zážitkem byla návštěva muzea Lužických Srbů v Budyšíně.
Plni dojmů z prohlídky krojů, obrazů a vzácných knih jsme se vydali na cestu domů.
Když jsme se kolem sedmé hodiny večer u Fantovy kavárny v Praze loučili, shodli jsme se, že na letošní studijní cestu
budeme dlouho vzpomínat.
Velký dík za to, že byla cesta tak úspěšná, patří zejména pateru Martinu Leitgöbovi a manželům Andreji a Frankovi
Pfeifferovým, kteří cestu výborně připravili po organizační stránce a všem institucím, které na tuto cestu velkoryse
přispěly.
Leandra Irnstetter

Z činnosti Spirály SAG:
Spirála si 24.10.2015 zvolila nové předsednictvo.
Mluvčí Spirály:
Petra Šuková
Zástupce mluvčí:
Eliška Pekárková
Duchovní rádce:
páter Josef Hurt
Členové předsednictva: Kristýna Kopřivová, Maruška Sedlinská, Amálie Kostřížová a Kateřina Břendová

Náhle uprchlíkem aneb Velikonoce s Junge Aktion a Spirálou
Do neobvyklého benediktinského opatství Niederalteich ve stejnojmenném městečku nás většina Čechů a Slováků
vyrazila společně ve středu před zeleným čtvrtkem z Prahy. Po dobrodružné cestě několika vlaky a autobusy, na které
jsme kvůli sněhovým bouřím nahnali 2,5 hodinové zpoždění, jsme se nakonec dostali do cíle naší cesty, kde nás čekal
pouze tým a asi dva další němečtí účastníci, jelikož ostatní kvůli opožděným vlakům dorazili ještě později než my.
Večer už jsme však byli všichni - 35 mladých lidí z Česka, Německa a Slovenska a mohli si užít uvedení do tématu
pomocí scének týmu, kdy nám připomněli pár mezníků z dějin, kdy se lidé kvůli svému náboženskému,
společenskému či politickému přesvědčení náhle stávali uprchlíky a museli prchat ze své rodné země, zazněla data
jako 1620, 1914, 1938, 1968 ale i 2015! Následně jsme zhlédli film o tom, čím vším musí projít uprchlík, aby mu v
Německu byl udělen azyl. Tímto tématem jsme se zabývali i v následujících dnech. Martin Panten z AG nám svou
příjemnou přednášející formou rozšířil obzory o udílení azylu a azylantech v Německu i Evropě z hlediska zákonů.
Gymnazista Abdul, nám vyprávěl o svém útěku před Talibánem z Afghánistánu přes Sýrii, Irák, Řecko, Rakousko a
další země až do Německa, kde se mu povedlo získat azyl. Skupina „ueTheater“ z Řezna nám zahrála několik scének z
reálného života žádajících o azyl a tzv. "trpěných" (die Geduldeten), načež jsme měli možnost se zapojit do jedné z
jejich scének, změnit východisko situace a zkusit si na vlastní kůži, jaké to je, když se někdo snaží zastat se azylantky,
která má špatně vyplněný tzv. návštěvní list a zákon dodržující policistka ji kvůli tomu chce vyhodit z vlaku.
Téma „náhle uprchlíkem“ se nám prolínalo i do duchovního programu, v modlitbách jsme si připomínali uprchlíky z
biblických příběhů a u společného ohně vyslechli pasáže z Útěku do Egypta přes Království české od Otfrieda
Preußlera. Liturgii svatého týdne jsme prožívali spolu s římskokatolickými benediktiny, měli jsme však i možnost
nahlédnout na byzantské obřady, které provozuje druhá část benediktinů, jež spolu s římskokatolickými žijí v
klášteře. Křížovou cestou ve venkovním areálu kláštera nás provázely myšlenky Matky Terezy a Raoula Follereaua a
my měli možnost si uvědomit bídu a tíhu dnešního světa a naději, kterou my sami můžeme druhým předávat. Neděli
vzkříšení jsme prožili pozoruhodnou ranní mší svatou v 5.00 a po ní si společně zazpívali pár písní venku u studni. Ač
jsme byli všichni poněkud zmrzlí, naše "Haleluja šabalabalabambam" se neslo snad půlkou městečka...
Při spoustě her, jazykových animací, zpívání a kreativních kroužcích jako bibliodrama, sprejování vlastních portrétu,
tvoření stop-motion-videa z fotek jsme si společně užívali spoustu zábavy.Vrcholným bodem našeho setkání byl
závěrečný ples, kdy jsme měli spoustu prostoru na tanec, povídání si s přáteli a také poděkování báječnému týmu a
nové jednatelce JA Ritě Hámorové, kteří pro nás celý program připravili. V pondělí jsme se všichni rozloučili s
příslibem se potkat na dalších akcích Spirály a JA, v červenci na Řehlovice Cupu, v srpnu v Českých Budějovicích či na
Deutsch-tschechische Spurensuche.
Kristýna Kopřivová, Spirála SAG

Léto v Českých Budějovicích
Letošní letní setkání Spirály a Junge Aktion stálo ve znamení velkého Spolkového setkání Ackermann-Gemeinde.
V rámci příprav na něj jsme se učili řídit rikšu, nacvičovali lidové tance spolu s účastníky setkání Rohrského léta a
připravovali ohromné puzzle, které ve čtvrtek mohli pomalovat i všichni, kteří se vyskytovali na Budějovickém
náměstí.

Kromě toho jsme ale měli i možnost poslouchat zajímavé přednášky, diskutovat, zkusit si v rámci plánovací hry
vytvoření politických stran, kandidaturu do Evropského parlamentu a následné tvoření koalic. Po dobu setkání jsme
se učili jezdit na rikše a vozili kolemjdoucí, výtěžek 23.728,47 Kč byl určen budějovických Salesiánům, se kterými jsme
strávili jeden den plný her a táboráku na tzv. Chaloupce! Od čtvrtka jsme se účastnili Spolkového setkání, zajímavé
přednášky a diskuse střídaly hvězdicové poutě na různá místa, např. k Boromejkám do Prachatic, Muzea Jana Husa
do Tábora a města živých knih, kdy jsme mohli vyslechnout povídání o historii Českých Budějovic i soužití Němců a
Čechů. Setkání bylo provázeno i bohatým duchovním a hudebním programem! Při námi připravované mši svaté jsme
vzpomněli na katolického kněze Engelmara Unzeitiga, který jakožto sudetský Němec bojoval proti nacismu. Na klidný
klasický koncert Nadace Ackermann-Gemeinde, kde nám hráli účastníci Rohrského léta, navázal rozprouděný
jazzrockový koncert skupiny ONI.
Poslední večer jsme se všichni (ca. 450 účastníků) sešli i s dětmi a mládeží z Plasta Fantasta ve Veselí nad Lužnicí, kde
při slavnostní pobožnosti byla předána „Medaile smíření Ackermann-Gemeinde na památku Hanse Schütze“ ve
vzpomínce Adolfovi a Christě Ullmannovým. Následně jsme se přesunuli na faru, kde Plasťáci, kteří se do čtvrtka
v Haidmühle zamýšleli nad Evropou, hráli divadlo, tancovali a vyprávěli. Rohrské léto, Junge Aktion a Spirála
předvedli tzv. Stužkový tanec a pak už se dál hrálo, tancovalo, zpívalo a slavilo!
Poslední den už nás čekaly pouze mše svaté různě po městě, předání medaile Karlu Schwarzenbergovi a návrat domů
s nadšením, že se uvidíme na další úžasné akci!
Kristýna Kopřivová, Spirála SAG

Víkend se Spirálou v České Třebové a v Brně
O víkendu 23.-25. října 2015 se setkalo třináct mladých lidí v české Třebové a v Brně na akci Spirály pod názvem
„Budoucnost ve Evropě?“
V pátek večer přijeli účastníci individuálně do české Třebové a setkali se v prostorách tamější skautské skupiny. Po
večeři a po krátkém seznámení začal vlastní tematický program s brainstormingem k tématu „Budoucnost v Evropě“.
Papír na tabuli se naplnil různými pojmy jako „Různorodost“, „Rovnoprávnost?“ a „my“ až po „nejistota“, „strach“ a
„vymírání Evropanů“.
Dále se v menších skupinách zpracovávaly novinové články, ve kterých se psalo o různých obsahově podobných
tématech jako je Evropa a její směřování, jako např. o pracovním trhu nebo o migraci. Články potom byly
představeny krátce v plénu a společně se o nich hovořilo. Nakonec se rozvinula velice živá diskuse, kde opravdu
všichni vyjadřovaly své názory a postoje.
Následující ráno začalo společnou snídaní a duchovní částí celé akce. Skupina četla společně meditační texty a zpívala
německé, české a anglické písně.
Dopoledne bylo zakončeno přednáškou studenta demografie, Vojtěcha Marka. V první části svého referátu mluvil o
aktuálním demografickém vývoji v Evropě, především v souvislosti s migrací. Potom podrobně vyprávěl o svých
osobních zkušenostech, které nasbíral na svých cestách přes Balkán až do Kazachstánu a přes Ukrajinu zpět do České
republiky. Po obědě byly na programu volby do předsednictva Spirály. Pro navození atmosféry jsme se podívali na
krátký film, v němž jsme se podívali na dřívější záběry akcí Spirály a společných setkání i se členy Junge Aktion.
Po té, co byli představeni všichni kandidáti, bylo ve výsledku otevřené volby zvoleno nové předsednictvo Spirály.
Celá skupina následně odjela společně do Brna. Přímo z nádraží se všichni vydali přímo směrem k Biskupskému
gymnáziu, kde se konalo představení projektu a recepce „Albanian Challenge“. Přítomným byl představen úspěšný
projekt v Albánii, v rámci kterého jeho aktéři pracovali na zatraktivnění a přiblížení turistům jedné zapomenuté
horské oblasti v Albánii, např. vybudováním turistických stezek a postavením mostu. Po oficielní části jsme ochutnali
albánskou specialitu „borek“ a tancovalo se na tradiční moravské melodie.
Nedělní dopoledne započalo návštěvou bohoslužby v brněnském kapucínském klášteře. Při následném posledním
posezení jsme současně společně zhodnotili uplynulé dny. Po obědě následoval úklid a všichni účastníci se vydali na
cestu domů.
Miriam Lang, studentka a stážistka Sdružení Ackermann-Gemeinde Praha.

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 AckermannGemeinde München, České biskupské konferenci a Mons. Antonu Ottemu. Dále patří velký dík Česko-německému
fondu budoucnosti, Renovabis e.V. Freising, nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, nadaci Hanns-Seidel-Stiftung
a cestovní kanceláři CK Křížek. Stejně tak vyjadřujeme dík všem drobným podporovatelům za přispění a podporu, bez
nichž by se naše aktivity nemohly uskutečňovat.
Za poskytnutí systému pro účely zadávání kontaktů děkujeme panu Ing. Janu Lontscharovi z Koordinačního centra
česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni. Za dar 2 notebooků a monitorů děkujeme panu Raineru
Schumacherovi z firmy xITee, k.s. v Praze.

