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Sdružení  Ackermann -Gemeinde a Spirály  

 
 

Vážení a milí členové a příznivci, 
 
zvláštní pozornost věnujte, prosím, online dotazníku, který chce znát právě Váš názor. Navštivte proto naše 
webové stránky! 
Na viděnou na česko-německém setkání  v Landshutu se těší  
 

Eva Engelhardt 
Jednatelka SAG 

 

Okénko duchovního rádce   

 
O Letnicích jsem měl příležitost pozdravit účastníky setkání Sudetendeutscher Tag v Řeznu, jako duchovní rádce 
našeho sdružení.  Cítil jsem, že to není "jen" jménem ČBK, ale všech věřících v ČR. Připomněl jsem si při té 
příležitosti, jak je důležité znát naši historii, a to nejen bezprostředně minulou, ale i tu vzdálenější.  
Toto důležité město nám připomíná mimořádný čin sv. Wolfganga a jeho velký čin, založení pražského 
biskupství.  
Pro naši historii tak platí slova sv. Pavla: "Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši, neboť vy 
všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem 
a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši." 
 

Adolf Pintíř 
Duchovní rádce SAG 

 

Poděkování za podporu   
 

Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto roce již uhradili členský 
příspěvek. Velký dík ovšem náleží i těmto našim členům a dalším podporovatelům, kdo se rozhodli poskytnout 
spolku SAG peněžitý dar v období duben – červen: Jaroslav Cemper, Inge Diatková, Eliška Hájková, Šárka 
Koflerová, Pavel Mach. 

Velmi si Vaší podpory vážíme!  

 

Změna v předsednictvu SAG   
 

Jaromír Talíř z osobních důvodů rezignoval na své místo v předsednictvu SAG. Předsednictvo jeho rezignaci 
přijalo a na jeho místo kooptovalo Tomáše Zelinku, který se o místo ucházel již při posledních volbách. 
Vítáme pana Zelinku v našem vedení a přejeme mu hodně sil k práci pro SAG. A také děkujeme panu Talířovi 
za jeho veškerou činnost pro předsednictvo. Doufáme, že se s ním budeme nadále shledávat při našich akcích. 

 

Přehled akcí SAG a Spirály na rok 2019 

  
Mezi nejbližší akce patří výstava Svědkové lidskosti, která se uskuteční 29. 6. – 28. 7. v klášteře v Hejnicích: 
vzdělávacím, konferenčním a poutním domě. 
 
 
 



 

 
 

Společné foto účastníků 26. Rohrer Forum 

Zleva: P. Martin Leitgöb, Eva Engelhardt, Daniel 
Herman, Sylvia Stierstorfer a P. Anton Otte 

Přímý odkaz na dotazník 

 

Z dění okolo SAG 

 

Návštěva z bavorského zemského sněmu 
 

Dne 28. května 2019 navštívila Sdružení Ackermann-Gemeinde paní 
Sylvia Stierstorfer, pověřenkyně - Beauftragte der Bayerischen 
Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.  
Paní Stierstorfer, jejíž úřad zřídila bavorská zemská vláda teprve 
v nedávné době, se zajímá také o křesťanské aspekty česko-
německého, respektive bavorského dialogu. Proto se sešla s Evou 
Engelhardt a Danielem Hermanem z SAG, a také s Msgr. Antonem 
Ottem a P. Martinem Leitgöbem, kteří se s ní podělili o své zkušenosti 
a navázali tak vzájemné vztahy. 
 

 
 
 

Dotazník 
 
Usilujeme o to, abychom vytvořili takové sdružení, ve kterém budete rádi, se kterým 
budete sdílet své hodnoty a ve kterém se budete rádi dále angažovat. Abychom tohoto 
cíle dosáhli, chceme znát i Vaše přání. Proto Vás chceme požádat o vyplnění krátkého 
dotazníku, který je dostupný online na webové stránce: 
https://de.surveymonkey.com/r/SAG-Praha. Prosíme o vyplnění do 15. července.  
Anketa je anonymní a pomůže nám Sdružení Ackermann-Gemeinde dále rozvíjet. 
Chceme, aby SAG mohlo nadále zůstat společenstvím, ve kterém rádi zůstanete a s jehož 

hodnotami se můžete identifikovat. 
Děkujeme Vám za spolupráci 
 

Z akcí SAG 

 

26. Rohrer Forum – Sociální spravedlnost ve světle sociální encykliky  
„Rerum novarum“, 3. – 5. 5. 2019 
 

Na začátku května se konalo již tradiční setkání Rohrer 
Forum (Junge Ackermann Gemeinde) organizované Bärbel 
a Clemensem Heinzovými v klášteru Rohr. Pro mě osobně 
mělo velký význam v tom, že právě hlavní organizátoři 
akce byli ve skupině mladých, která navštívila Prahu ještě 
před listopadovou revolucí a dnes se stali již velmi 
aktivními členy v celé Ackermann Gemeinde 
(místopředseda AG Martin Panten, předseda AG 
eingetragener Verein Clemens Heinz). Hlavním tématem 
nynějšího setkání byla sociální spravedlnost. Večer 
po příjezdu byla úvodní přednáška mluvčího společnosti 
Milosrdní bratři Trevír Dr. Alberta-Petera Rethmanna. 
Seznámil nás s rozhodovacími procesy ve společnosti. 
Jedním z pilířů rozhodování je morální stránka možného 

dopadu daného rozhodnutí. Tento proces podporuje snaha o dohodu při kolektivním vedení všech ředitelů 
společnosti – finančního, odborného, personálního a pro křesťanskou podnikovou kulturu. Sobotní dopoledne 
bylo vyhrazeno profesorovi Dr. Geraldovi Mannovi (Vysoká škola FOM, Mnichov) a jeho přednášce o sociálně-
tržním hospodářství ve světle výše zmíněné encykliky. Zajímavé bylo jeho tvrzení, že důležitým předpokladem 
úspěchu sociálně tržního hospodářství bylo až 90 % zastoupení věřících mezi obyvateli po druhé světové válce 



 

 
 

Matěj Spurný, předseda Společnosti Bernarda Bolzana  

v Německu. Velkou část zabrala také diskuze o tom, zda je lepší tržní nebo státní řešení současné bytové 
problematiky (profesor Ludwig Erhard by zcela jistě volil tržní řešení). Odpolední přednáškový blok byl vyhrazený 
pro bývalého opata, primase Dr. Notkera Wolfa OSB (arciopatství St. Ottillien), na téma „Příspěvek církve 
k překonání sociální nerovnosti ve světě“. Zajímavé byly především jeho zkušenosti s misionářskou činností 
v KLDR či v Číně, kde byl dříve benediktínský řád misionářsky aktivní. Poslední přednáška od Dr. Evelin Habel 
(Charita Šluknov) „Církev na straně poražených v tržním hospodářství po roce 1990. Příklad Česká republika“ 
v neděli dopoledne pak ukázala na hodně neradostnou skutečnost porevolučního vývoje ve šluknovském 
výběžku. Naše německé přátele pak velmi překvapily informace, jak funguje u nás systém sociálního bydlení 
a jak snadno může dojít ke vzniku ghett. Stejně tak i to, že ne zcela dobře provedená privatizace u nás může stát 
za vznikem velkých sociálních nerovností (kumulace majetku mezi úzkou skupinou bohatých). Mezi přednáškami 
a večer byl čas na společnou zábavu (v sobotu večer se konal tradiční tanec pod májkou). Celé setkání pak bylo 
zakončeno společnou mší. 
Krásné pak bylo pozorovat také další „vznikající“ další generaci možných aktivních členů AG – součástí programu 
je i program pro děti, často účastníků Plasto Fantasto či jiných setkání. Pro mě osobně pak bylo krásné nejen 
potkat staré přátele, ale také vědomí, že právě důraz na mladou generaci může zajistit AG budoucnost. Na závěr 
se pak sluší poděkovat Bärbel a Clemensovi Heinzovým za velmi obětavou organizaci celého setkání. 
 

Tomáš Zelinka 
Člen předsednictva SAG 

 
 

XXVIII. Brněnské symposium „Dialog uprostřed Evropy“, 12. – 14. 4. 2019 
 

Rok 1989 znamenal pro střední a východní Evropu velký 
převrat a znovunabytí svobody. V NDR spadla Berlínská zeď, 
v Maďarsku železná opona, v Polsku se uskutečnily první 
demokratické volby a v Československu nastala Sametová 
revoluce. Nyní, po 30 letech, je čas na zhodnocení. To se 
uskutečnilo v rámci brněnského symposia „Dialog uprostřed 
Evropy“, které letos v dubnu zorganizovala Ackermann-
Gemeinde spolu se Společností Bernarda Bolzana. 
Přes 250 lidí z Čech, Rakouska, Polska, Maďarska, Německa 
a Slovenska přišlo do moravského hlavního města, aby 

diskutovali o Svobodě. Symposium zahájil Dr. Phillip Sievert Blom přednáškou na téma podtitulu setkání: 
„Situace po 30 letech od revolučního roku 1989“, ve které zhodnotil důsledky převratu. Klíčovou se však stala 
otázka: jaké následky událostí posledních třiceti let nás čekají v budoucnosti? 
Zaměření konference bylo především na důsledky roku 1989 pro nás, na vize a sny, ale i na zkušenosti 
a výsledky, které z něj plynuly. Na toto téma také přednesl doc. Mgr.Matěj Spurný, Ph.D. v sobotu dopoledne 
referát od doc. JUDr. Petra Pittharta. Následovala napínavá pódiová diskuze, ve které byly představovány různé 
koncepty a představy o svobodě, spolu s tím, jaké vlivy mají na dnešní střední Evropu. Debatu vedla socioložka 
doc. Dr. Tereza Stöckelová, politik z FDP Reiner Peter Deutschmann a bývalý maďarský ministr Zoltán Balog. 
V diskuzi bylo často zmiňováno, že každý člověk má dnes pod pojmem Svoboda vlastní, subjektivní představu. 
Často je také spojovaná s různými tezemi jako, že „svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého“, 
„bez spravedlnosti není žádná svoboda“ nebo že „kdo dává bezpečnosti přednost před svobodou, je právem 
otrok“. Když se někdo vyrovnává se svobodou, může to dělat i velmi poetickým a emocionálním způsobem. To 
se přesně stalo při 9. evropské soutěži esejů mládeže, jejíž výsledky byly vyhlašovány a prezentovány 
na symposiu. 
V sobotu odpoledne si mohli účastníci vybrat ze třech paralelních programů, které rozebíraly Svobodu z různých 
úhlů pohledu. Na výběr byly dvě pódiové diskuze na téma „Svoboda umění“, ve které šlo především o svobodu 
projevu, a „Svoboda náboženství – všeobecné právo?“. Na výběr byla také návštěva výstavy „Hommage à Milan 
Kundera – další život Díla“ v Moravském zemském muzeu. 
A jak může člověk svoji svobodu lépe využít než ke společné oslavě? Přesně tak byl využitý večer 13. dubna 
na hradě Špilberk, kde ve vzájemném rozhovoru vyvrcholil sobotní den. 
Nedělní diskuze pak zakončila celé symposium. Hlavní otázkou bylo, nakolik je pro nás boj za svobodu stále 
aktuální téma. Diskutující, mezi kterými byli například čeští politici Ivan Bartoš a Marek Hilšer, nebo také 



 

 
 

Zleva: Eva Engelhardt, Daniel 
Herman a Marie Bode 

Marie Smolková a Tomáš 
Podivínský 

německá politička za FDP Renata Alt, se shodli, že se tento boj přenesl na úroveň boje o demokracii, která je 
momentálně v ohrožení skrze populismus a nacionalismus. 

 
Johanna Lüffe, přeloženo SAG 

Foto: Karel Pažourek 

 
Noc kostelů 2019, 24. 5. 2019 

 
Spolek SAG se 24. května prezentoval na tradiční Noci kostelů v Praze.  
Ve spolupráci s Německojazyčnou katolickou farností mohl spolek představit 
svou činnost a zaměření za pomoci četných informačních materiálů v prostorách 
katolického kostela Sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Během večera se 
uskutečnilo několik uměleckých vystoupení, mezi kterými bylo i varhanní duo 
předsedy Ackermann-Gemeinde „Kastler & Kistler“, mezinárodní ženský pěvecký 
sbor „Viva voce“ nebo komorní orchestr Sordino a další. Místní farnost pak pro 
návštěvníky připravila bohaté občerstvení. 
Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům, kterých bylo celkem asi 1500, 
za jejich zájem a podporu. A také děkujeme všem lidem, kteří se podíleli 

na tvorbě programu Noci kostelů a jeho provedení. Především děkujeme P. Dr. Martinu Leitgöbovi za jeho 
pomoc a hlavní organizaci celé akce. 
 

Text: SAG 

 

DasFest – česko-německá sousedská slavnost, 25. 5. 2019 
 

V Plzni se letos uskutečnil dasFest, který organizoval Česko-německý fond 
budoucnosti. Ve stylu populárních německých strassenfestů s živou hudbou, 
soutěžemi pro diváky v tradičním válení slámy nebo třeba pouličním divadlem 
se slavilo téměř jedenáct tisíc úspěšně realizovaných česko-německých 
projektů. 
Při této příležitosti se na společném stánku prezentovalo SAG a německá AG, 
jako jeden z nejúspěšnějších projektů, který dokáže spojovat lidi všech  
generací, vyznání i národností. 
 

Text: SAG 
Foto: Petr Tomek 

 

Okénko Spirály 
 

Velikonoční setkání v klášteře Niederalteich, 17. – 22. 4. 2019 
 

Cez prázdniny na konci apríla som sa 
zúčastnila Veľkonočného stretnutia 
v nemeckom Niederalteichu. Organizuje sa 
to už niekoľko rokov, no pre mňa to bolo 
po prvýkrát. Stretli sme sa 17. apríla 
v škole, ktorá sa pre nás stala nielen 
miestom, kde sme mohli zložiť hlavu, ale 
takisto aj dejiskom mnohých prednášok 
a worskopů.  

Zhromaždili sme sa v aule a mali možnosť sa zoznámiť s tohtoročnou hlavnou témou: „Demokracie bez 
demokratu? Střední Evropa 1919 a dnes“. Získali sme nové poznatky a navzájom sa lepšie spoznali. Nerozprávali 
sme sa len v slovenčine, češtine či nemčine, ale takisto sme začali používať aj angličtinu. 
Hlavným programom druhého dňa bola simulácia parlamentu. Úlohou tímov zložených z troch národností bolo 
vytvoriť ústavu nášho nového štátu. Po obede nás navštívil vyslanec Európskeho parlamentu, vytvorili sme si 



 

 
 

politické strany a od základov menili pôvodný koncept našich zákonov. Potom prebehla prezidentská diskusia 
a voľby, na ktorých sme si volili novú hlavu štátu.    
Na ďalší deň sme sa po nočnom bdení v kaplnke a štáciu, kde sme spoločne spievali v rôznych jazykoch, pokúsili 
zastaviť diktátora, ktorý ovládol našu krajinu. Rozdelení v skupinách sme vďaka cestovaniu v čase navštívili 
Mussoliniho, Jeffersona a ďalších. Pomocou nich sme na opäť nastolili demokraciu.  
V sobotu sme boli na výlete v Regensburgu. Rozdelení do slovensko-nemecko-českých skupín sme plnili rôzne 
úlohy. Po obědě jsme se setkali s poslancem z Bavorského sněmu Tobiasem Gotthardem, který měl velmi 
zajímavou přednášku. Všetci sme si celý den užili, náramne sa bavili a naučili se něčemu novému.  
Veľkonočnú nedeľu sme začali svätou omšou o 5, spoločne sme si zaspievali pri kláštore a to bolo veľmi krásne 
a čarovné. Určite na ešte dlho budem spomínať.  Potom sme sa pokúšali nájsť veľkonočné balíčky a šli 
na slávnostné raňajky. Večer nás čakala slávnostní noc, na ktorú sme sa pripravovali celé poobedie. Po úvodnom 
valčíku, kde mal každý svojho partnera, sme sa všetci bavili až do skorého rána.  
Počas pobytu sme okrem prednášok mali aj duchovný program - štácia, sväté omše, bdenie v kaplnke či krížovú 
cestu. Cez voľný čas sme hrali hry a trávili čas vonku, pretože počasie nám naozaj vyšlo! 
Vďaka tomuto stretnutiu sme mali možnosť nadviazať nové kamarátstva a zlepšiť sa nielen v cudzích jazykoch, 
ale aj celkovo v komunikácii. Prežili sme spolu krásny čas, ktorý bol plný zážitkov, zábavy, no aj plný očakávania 
zmŕtvychvstania a verím, že sa tu takto o rok stretneme znovu.  
 

Viktória Ferenčáková 
Členka Spirály SAG 

 

Pozvánky na naše akce 
 

Sommerwoche – setkání česko-německé mládeže „odvaha pro budoucnost“  
28. 7. – 4. 8. 2019 
 

Pod mottem „odvaha pro budoucnost“ se setká mládež a mladí 
dospělí, aby se skrze rozmanitý program zabývali budoucností Evropy. 
Chceme vás na tomto setkání motivovat 
k tomu, abyste se nevázali úzkostlivě 
k současnému vývoji, ale abyste aktivně 
a odvážně formovali budoucnost společnosti 
a v důsledku i svou vlastní budoucnost. 
„Co znamená „budoucnost“ pro jednotlivce 
a pro Evropu?“ „Jak moc je odvážné, být jako 

dospívající v Evropě aktivní a jaké existují příležitosti pro zapojení se?“ „Jaký význam má 
odvaha v současnosti, minulosti a budoucnosti?“ Na tyto a další zajímavé otázky se 
budeme snažit najít odpovědi skrze různorodé a též kreativní metody. 
Více informací naleznete na stránkách www.junge-aktion.de nebo pod odkazem QR kódu. 
 

Plasto Fantasto – setkání dětí a mládeže, 28. 7. – 4. 8. 2019 
 

Už více než 20 let se spolu setkávají české a německé děti a mládež, aby 
překonali nejenom vnější hranice, ale též hranice vnitřní. Tak je tomu 
i letos. Během tradičního mezinárodního setkání v Haidmühle 
v Bavorském lese na vás čekají různé hry, pracovní kroužky a výlety. 
Letošní téma zní: 
„Dodej odvahu – občanská odvaha v Evropě" 
Co to je, „dodat si odvahu“ a co znamená 
občanská odvaha? Co je třeba udělat, abych si 
„dodal odvahu“? A jak si „dodávám odvahu“ já? 

Co můžu vše udělat pro společnost? Jaké mám možnosti, pokud chci něco změnit? 
Více informací naleznete na stránkách www.junge-aktion.de nebo pod odkazem QR 
kódu. 
 

Na obě akce jste srdečně zváni! 

http://www.junge-aktion.de/
http://www.junge-aktion.de/


 

 
 

Z ostatních česko-německých organizací 

 

Změna ve vedení Adalbert Stifter Verein v Mnichově 
 
Mnichovský Spolek Adalberta Stiftera má nové vedení: Od 1. dubna 2019 je jeho novou výkonnou ředitelkou 
Zuzana Jürgens. Ve funkci vystřídala Petera Bechera, který spolek vedl 33 let a který se od ledna 2019 stal jako 
nástupce profesora Ernsta Ericha Metznera jeho novým předsedou. 
Spolek Adalberta Stiftera založili před sedmdesáti lety sudetští umělci a vědci, aby se věnoval péči o kulturní 
dědictví Němců z českých zemí. Má za úkol rozvíjet česko-německý dialog a přispívá k lepšímu povědomí 
o společných dějinách.  

 

Blahopřejeme 

 

Narozeniny 
Členové Sdružení Ackermann-Gemeinde slaví svá životní jubilea! 
 

Hedvika Dolníčková, 90 let 
Rosa Hess, 70 let 
Anton Otte, 80 let 
Marta Niewiaková, 80 let 
Adéla Balvarová, 80 let 
Miroslav Šajtr, 80 let 

 
Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho Božího požehnání do dalších let! 
 

Vzpomínáme 
 

Zemřel P. Robert Kunert SJ 
 
V pondělí 8. dubna 2019 ve věku nedožitých 86 let zemřel P. Robert Kunert SJ. P. Kunert jako mladý vstoupil 
do jezuitského řádu a kvůli přetrvávajícím problémům s komunistickým režimem musel v roce 1967 emigrovat 
do Rakouska. Zde působil především v Innsbrucku a Klagenfurtu. Na univerzitě v Innsbrucku vystudoval teologii 
a následně přijal kněžské svěcení. V roce 1981 stál u zrodu Společnosti sester Ježíšových a po léta ji provázel jako 
spirituál. Na konci roku 2009 se vrátil do České provincie SJ a žil u sester v olomouckém Centru Společnosti 
sester Ježíšových. Zemřel po přetrvávajících zdravotních potížích. Pohřeb se konal v dubnu tohoto roku 
v katedrále sv. Václava v Olomouci a uložen byl na olomouckém centrálním hřbitově. 

 

Zemřel prof. Václav Wolf 
 
25. dubna 2019 zemřel ve věku 82 let prof. ThDr. Václav Wolf.  
Na kněze byl vysvěcen 26. června 1960 v Litoměřicích. Následně působil jako kaplan v Praze na Žižkově, 
ve Vysočanech a jako výpomocný duchovní na Smíchově. V 70. letech se staly jeho dalším působištěm pražské 
farnosti Strašnice, Malešice a Hostivař. V roce 1987 byl instalován sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly 
Všech svatých. V roce 2004 se vrátil do žižkovské farnosti, kde věrně vypomáhal až do své smrti. V roce 2012 byl 
jmenován čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly Karlštejn. 
Již v 60. letech absolvoval na CMBF v Litoměřicích doktorské studium, kde poté působil jako odborný asistent 
a docent. V letech 1990 – 1997 působil jako děkan KTF UK, kde byl současně až do roku 2003 řádným 
profesorem dogmatiky. 
Rozloučení s prof. Wolfem se konalo 2. května 2019 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, 
pohřbený je pak na Olšanských hřbitovech. 

 

 



 

 
 

Zemřel P. Augustin Ladislav Gazda OSB 
 
Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 19. června 2019 zemřel P. Augustin Ladislav Gazda OSB, převor - 
administrátor Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě a převor - administrátor Benediktinského 
opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. 
P. Augustin vstoupil do benediktinského řádu v Norcii v Itálii, kde v té době žila v emigraci část emauzské 
benediktinské komunity. Mnišské sliby složil do rukou P. Cyrila Fr. Stavěla OSB dne 6. srpna 1990 v Norcii. 
Poslední rozloučení s P. Augustinem se konalo 27. června 2019 v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě. 
 

Zajímavosti, kultura, literatura, film 
 

 

Výstavy  
 
Antikomplex – „Pod jednou střechou“ 
 
Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, Antikomplex a Sudetoněmecká kancelář v Praze zvou 
na výstavu „Pod jednou střechou“, jež vznikla v rámci projektu „Smíření“ spolku Antikomplex a SAG a vypráví 
sedm příběhů přátelství mezi Čechy a Němci. Spojuje je dům, v němž dříve žila německá rodina a kde dnes žijí 
Češi. Výstava nechává ožívat vzpomínky, které obyvatelé na domy, obce a předměty každodenního života mají. 
Současně osvětluje, jak se česko-německá přátelství zrodila. 
Výstavní prostor v Bavorském zastoupení v Praze je volně přístupný až do 31. srpna 2019. 

 
Knihy 

 
Merlins Flug über Prag 
Renata Steinbach-Novalová, Andrea Wechsler (ed.) 
 

Soubor básní od Renaty Steinach-Novalové není jen jednou z dalších básnických sbírek. Do 
rukou se vám dostávají texty plné citu a jemnosti, které se snaží pojmenovat 
nepojmenovatelné. Autorka se stále pokouší vysvětlit nepochopitelné a skryté věci osvětlit. 
Mnohdy přitom, i pomocí ilustrací od Kerstin Haberkorn, překračuje konvence a navozuje 
mystickou atmosféru. 
Renata Steinach-Novalová pochází z německo-české rodiny a jejím strýcem byl „zuřivý 
reportér“ Egon Erwin Kisch. Vyrůstala v Praze, ale v 60. letech emigrovala se svým manželem 
do Německa. Sbírka básní je tak částečně i její vzpomínkou na opuštěnou vlast. 

Foto a text: Lesejury.de,A. Wechsler (kráceno) 

   

Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven 
Wolfgang Schwarz (ed.) 
 

Jako „unsere Deutschen“ byli pojmenováni Sudetští Němci od Čechů, když ještě žily oba národy 
vedle sebe v jednom státě. Nacismus, odsuny a komunistický režim však tento vztah změnil 
a doslova převrátil naruby. Ale jaké zkušenosti spojují české spisovatele, umělce a intelektuály 
s jejich německými protějšky v dnešní době? Jaké jsou jejich současné vztahy? A jak se Češi 
s odstupem dívají na odsun Sudetských Němců? Tyto a další otázky ve své knize položil 
Wolfgang Schwarz ve spolupráci s Adalvert Stifter Verein deseti českým autorům, mezi kterými 
jsou: Radka Denemarková, Magdalena Jetelová, Tomáš Kafka, Jiří Padevět, Lída Rakušanová, 
Jaroslav Rudiš, Erik Tabery, Mark Ther, Kateřina Tučková a Milan Uhde.  

Foto a text (kráceno): ASV 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech 
z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů. Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích 
vydáních Informačního Listu. Děkujeme. 
 

Informační list vychází v Praze 4x ročně. Evidováno u MK ČR E 20858. Toto číslo 2/2019 vychází v červnu 2019. 
Uzávěrka čísla 3/2019 je 15. září 2019. 
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Staň se členem Sdružení Ackermann-Gemeinde a pomáhej tak aktivně utvářet podobu 
a činnost spolku! 

Členové spolku SAG mají všichni jeden cíl – být společenstvím. Naše akce pořádáme pro celou rodinu. Žijeme 
ze zkušeností a životních příběhů našich aktivních členů. Chceme podporovat společnou debatu mezi 
generacemi a odstraňovat předsudky. V multikulturní Evropě nabízíme naše zkušenosti, které jsme nasbírali 
během 70 let existence Ackermann-Gemeinde, a proto můžeme spolupracovat na mezikulturním porozumění 
všech národů. Jsme důležitým partnerem jak institucí, tak zároveň mnoha jednotlivců. 
Čerpejte výhody z naší široké sítě kontaktů v oblasti česko-německých vztahů! 
  
Kdo se může stát členem SAG? 
Členem Sdružení Ackermann-Gemeinde se může stát každý jednotlivec, který se ztotožňuje s našimi cíli, stejně 
jako i jiná občanská sdružení, instituce a organizace s právní subjektivitou. 
Pro členy od 14-26 let věku je uvnitř SAG organizována skupina mladých SPIRÁLA. 
  
Jaké výhody mají členové SAG? 
 

 Podstatně snížený účastnický poplatek při našich akcích a konferencích 

 Přednostní příjem informací/pozvánek, infoservis 

 Spolupráce (dobrovolná) na našich akcích a poznávacích cestách 

 Zasílání našich Informačních listů a časopisu Ackermann 4x do roka zdarma 

 Bezplatné využívání knihovny SAG v naší pražské kanceláři 

 Pravidelné pozvánky na různé kulturní akce 

 Možnost ovlivňovat vedení spolku prostřednictvím voleb do předsednictva 
  
V případě Vašeho zájmu o členství nám zašlete na naši adresu vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou lze 
najít na našich webových stránkách v záložce Činnost - Dokumenty. 
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