
 

 
 

Informační L ist č.  2/2018  

Sdružení  Ackermann -Gemeinde a Spirály  

 
 

Vážení a milí členové a příznivci!   
Letní Informační list informuje o aktivitách uplynulých i budoucích. Má sloužit především Vám, Vaší 
informovanosti  i výměně názorů uvnitř sdružení. Proto se na Vás obracíme s prosbou, informujte pražskou 
redakci o všem, co se u Vás v regionu děje, co pořádáte a na čem se podílíte. Pište, telefonujte, faxujte. Rádi Vaše 
příspěvky zveřejníme.  
 
Krásné léto za celou kancelář SAG přeje  
 

Eva Engelhardt, jednatelka SAG 
 

 

Okénko duchovního rádce SAG  
 

Milí členové a přátelé Sdružení Ackermann-Gemeinde, 
nedávno citoval jistý německý časopis spisovatele Adriano Sacka v souvislosti s chováním mezi lidmi v dnešním 
západním světě: „Převažuje agresivní nálada, každý se cítí trvale znevýhodněn nebo napadán, lidé si nadávají 
nebo na sebe hned podávají žalobu.“  Při této větě jsem zpozorněl. Vzpomněl jsem si na celou řadu situací, kdy 
jsem se v poslední době sám setkal s převažující agresivní náladou. Agrese může snadno vzkypět a pak je těžké ji 
zkrotit. Zároveň mi došlo, že ani já ve vztahu k tomuto jevu nemám čistý štít. Cítit se napadaný, urážený, sám 
nadávat – jak často se nechám strhnout tímto proudem! Agrese je sice v zásadě něčím hluboce lidským, často 
poslouží jako očišťující bouře, nesmí se však stát trvalým stavem. Nesmí utvářet zásadní postoje ani v životě 
jednotlivce, ani v životě celé společnosti. Z psychologie víme, že to, co nemůžeme snést na druhých, si často 
neseme sami v sobě. Tím, že se k druhým chováme agresivně, bojujeme vlastně s temnými místy v našich 
vlastních srdcích, kde o tom však nechceme vědět. Jak se můžeme z tohoto mechanismu dostat? Silný stres a 
přílišné nároky na výkon, jimž jsou mnozí lidé vystaveni, posilují agresivní chování. Naopak, dokážeme-li najít 
vnitřní klid a vyrovnanost, přestane být agrese tématem. „Hledej pokoj“ – motto letošních německých Katolických 
dnů – tak může mít i hluboce osobní důsledky. Kéž nám letošní léto poskytne dostatek příležitostí k hledání a 
nalézání pokoje. 
 
 

 

P. Martin Leitgöb 
Duchovní rádce SAG 

 
 
 

Poděkování za finanční 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 opět 
rozhodli poskytnout spolku SAG v uplynulém období od dubna do června 2018 peněžitý dar: CK Křížek, 
Pavel Podolský, Zdena Lomová, Jaroslav Cemper. 
 
 
 

Velmi si Vaší podpory vážíme! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Foto 1 zleva E. Engelhardt, V. Malý, 
A. Langer 
Foto 2 zleva V. Tůmová, T. Sternberg, 
D. Pelin 
Foto 3 zleva M. Klieber, Nuntius 
Eterović, R. Karlitschek, R. Kohout  

Pozvánky  
 

Výstava Svědkové lidskosti v Bruntále a ve Fulneku 
Srdečně zveme na výstavu Svědkové lidskosti. Výstava, která již v mnoha městech České republiky a Německa 
sklidila úspěch, se přesouvá dále. Tentokrát můžete výstavu navštívit v Bruntále a ve Fulneku.  
    
   Bruntál: 29. 5. – 25. 6.  
   Fulnek: 26. 6. – 9. 8. 
   Horní Maršov: 10. 8. – 18. 9.  
   České Budějovice: 25. 9. – 30. 11. 
 

Z kalendáře SAG:  

 
2. – 27. 7.  Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen-SRN) 
29.7. - 5. 8.   Česko-německý kulturní týden „Rohrské léto“ (Rohr, SRN) 
5. 8. - 9. 8.  Česko-německá jazyková škola pro mládež (Plzeň) 
6. – 12. 8.   „Po stopách / Spurensuche“ (ve spolupráci s Antikomplexem) 
12. - 19. 8.  21. česko-německé setkání dětí a mládeže v Haidmühle v Bavorském lese (SRN) 

 
Z činnosti SAG:  

 
Katolické dny v Münsteru 9. – 13. 5. 2018  
Ve dnech od 9. do 13. května se Sdružení Ackermann-Gemeinde vydalo na 
cestu do německého Münsteru, aby se zúčastnilo 101. Katolických dní. 
Téměř 700kilometrovou cestu jsme zdolali v našem minibusu, kde se setkali 
jak členové a tým kanceláře SAG, tak příznivci SAG z řad České biskupské 
konference. Moto letošních Katolických dní znělo „Hledej mír”, čímž se 
odkazovalo na konec první světové války v roce 1918 a na začátek 30leté 
války 1618, která byla ukončena roku 1648 Vestfálským mírem právě v 
městě Münster a Osnabrück.  
Pokud jsme zrovna nevypomáhali na stánku Ackermann-Gemeinde 
Mnichov, nedělali jsme reklamu pro SAG nebo jsme zrovna nevítali 
prominentní hosty, mohli jsme si užívat rozmanitého programu, který 
organizátoři Katolických dní připravili. Abychom mohli vyzdvihnout vše, co 
se nám obzvlášť líbilo, potřebovali bychom mnohem více než polovinu 

stránky. Vždyť v rámci jen 4 dnů se konalo více než 1200 událostí, mezi 
kterými bylo možno mj. vidět i výstavu Svědkové lidskosti. Po třech 
intenzivních dnech jsme se ještě jednou všichni společně sešli na středo- a 
východoevropské bohoslužbě organizované Ackermann-Gemeinde, na 
které se podílel také pomocný biskup pražský Václav Malý nebo biskup Dr. 
Reinhard Hauke (Erfurt).  
Co nám ale jistě utkví v paměti je srdečnost a pozornost našich 
hostitelských rodin, které nám umožnily, abychom se v Münsteru cítili jako 
doma. 
Doufáme, že naše prožitky sdíleli i všichni spolucestující a stejně jako my si 
mohli odvézt domů spousty milých zážitků, a nakonec také malý kousek 
míru.           
  
 
Text: Dora Pelin, praktikantka SAG 
Foto: SAG 
 

 



 

 
 

 Zleva L. Erdmann, D. Pelin  
Praktikantky SAG na Noci kostelů  

 Na nádvoří kláštera Rohr 

 Zleva D. Herman, A. Holubová, D. Pelin 

Noc kostelů 2018, 25. 5. 2018 – prezentace SAG  
Při vlahém letním večeru 25. května otevřel kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Skalce veřejnosti své dveře v rámci Noci kostelů. 
My z kanceláře Sdružení Ackermann-Gemeinde jsme se vydaly právě tímto 
směrem, abychom mohly návštěvníky informovat o našich událostech, činnosti a 
akcích. V kostele jsme byly doprovázeny nádherným varhanním koncertem a 
pěveckým sborem. Mimo to bylo možné si vyslechnout přednášky o kostele a o 
soše sv. Jana Nepomuckého. To vše jak česky, tak německy. Přišla spousta lidí 

různých generací a různých národností. Návštěvníci se mohli také občerstvit před 
kostelem a zároveň vychutnávat zapadající slunce. Byl to milý večer, v rámci 
kterého jsme měli možnost poznat mnoho zajímavých lidí, ale také potěšit se se 

známými tvářemi jako je P. Anton Otte nebo předseda Ackermann-Gemeinde Martin Kastler. Až do nočních hodin 
bylo v okolí kostela živo.  
S tóny hudby v uchu jsme se mohli společně těšit na příští rok, na další Noc kostelů.  
 
 Text: Leslie Erdmann, ASF dobrovolnice 
 Foto: SAG 

 

Rohrské fórum   
První májový víkend se v klášteře Rohr poblíž Regensburgu uskutečnilo 
jubilejní již 25. Rohrské fórum. K letošnímu tématu „Wie geht Heimat?“ 
přednášeli a následně diskutovali ředitel lipské opery Dr. Christian 
Geltinger, P. Dr. Martin Leitgöb z pražské německojazyčné farnosti, sociální 
antropoložka Sandra Kreisslová, zemský rada města Kehlheim Martin 
Neumeyer a slovenský spisovatel a publicista Michal Hvorecký. 
 

Rohrské fórum se tradičně koná pro všechny generace Ackermann-
Gemeinde a ani letos tomu nebylo jinak. Vedle přednášek pro dospělé tak byl připraven program pro nejmenší i 
starší děti v češtině i němčině. Ti nejmenší tvořili dárek k nadcházejícímu dni matek a také se naučili krátký 
taneček na sobotní májový tanec. 
Protože Rohrské fórum připomnělo v tomto roce čtvrtstoletí své existence, byla by škoda jej neoslavit. V sobotu v 
podvečer tak proběhlo krátké ohlédnutí za předešlými roky, kde byli hlavní organizátoři Bärbel a Klemens Heinz 
oceněni za svou usilovnou práci. Na to plynule navázal očekávaný májový tanec s grilováním. Většina oblékla své 
lidové kroje a zábava se protáhla do pozdějších hodin. 
Nedělní dopoledne se však opět neslo ve znamení přednášek pro dospělé a nejrůznějších her pro děti a celé 
Rohrské fórum pak bylo zakončeno bohoslužbou s emeritním opatem Gregorem Zippelem OSB. 

 
 Anna Jeřábková, EVS AG Würzburg 
 Foto: AG München  
 
 
 
 

20 let Česko-německého fondu budoucnosti, 2. 6. 2018  
Letní dny jsme přivítali doslova slavnostně. Konkrétně oslavou 20letého 
výročí Česko-německého fondu budoucnosti, která se konala 2. 6. 2018 na 
Mánesově mostě v Praze. My z kanceláře Sdružení Ackermann-Gemeinde 
jsme si na slavnost připravili informační stánek, a kromě nás jste na konci 
Mánesova mostu mohli potkat další organizace, které se zasazují o česko-
německé vztahy. Program se však netýkal jen informací. Česko-německý 
fond budoucnosti si pro návštěvníky připravil skutečně pestrý doprovodný 

program v podobě přednášek, koncertů a v neposlední řadě se stánky 
s občerstvením včetně stánku s bavorským pivem Paulaner, což 

návštěvníci při horké sobotě dozajista ocenili.  



 

 
 

 Skupinové foto před klášterem v Niederalteichu  

Nakonec nesmíme opomenout, že náš tým na stánku SAG přišel podpořit i předseda Sdružení Ackermann-
Gemeinde Daniel Herman. Parný den nám rychle utekl a my doufáme, že se nám podařilo naší trochou přispět 
k oslavě česko-německých vztahů a že jsme možná rozdali pár podnětů k zamyšlení o tom, co my ve Sdružení 
Ackermann-Gemeinde děláme a jaké jsou naše cíle.  
 Text a foto: SAG 
 
 
 

Akce pro mládež – Junge Aktion a Spirála 
 

 

Velikonoce v Niederalteichu 28. 3. – 
2. 4. 2018 
Jako několik posledních let, tak i letos se již 
tradičně konalo velikonoční setkání 
v německém Niederalteichu. Zeptá-li se mě 
někdo na moji letošní Bílou sobotu, určitě se 
mi vybaví slova jako: zábava, nová přátelství, 
duchovno a dobré jídlo. Chcete vědět víc? 
Čtěte dál… 
Vše začalo ve čtvrtek 28. března, když jsme se 

všichni setkali v klášteře v Niederalteichu. 
Během úvodního večera jsme se obeznámili s hlavním tématem velikonočního setkání: „Svůdný Krysař – 
Manipulace v dnešním světě“. Téma nadmíru aktuální a zajímavé. V tu chvíli jsem začala tušit, že Bílá sobota bude 
výjimečná.  
Druhý den začal přednáškou Petra a Dana o Járovi Cimrmanovi. Nejpřínosnější přednáškou dne a možná i celého 
setkání byla přednáška od Vojty Bruka „Zvol si info“. Vtipnými videi a obrázky se Vojtovi podařilo nás zaujmout a 
zároveň poukázat na problémy v dnešní společnosti týkající se dezinformací, hoaxů a fake news. Diskutovali jsme 
také o manipulaci a propagandě v minulosti, ale i v dnešním světě.  
Po obědě jsme měli na výběr z bohaté nabídky kreativních kroužků. Jazykové hry, první pomoc, tvořivá dílna, 
tvorba videa a mnoho dalšího. Dále nás čekala příprava na liturgii a mše svatá.  
 
V rámci dní strávených v klášteře jsme měli i olympijské hry, workshopy, společný duchovní program, sestávající 
ze mše svaté, zpěvů, bdění, modliteb nebo křížové cesty. Ještě bych vyzdvihla přednášku s Christophem, v rámci 
které jsme porovnávali české a německé pivo, českou a německou reklamu na pivo a na závěr jsme měli ve 
skupinkách vytvořit reklamu vlastní.  
V sobotu jsme navštívili krásné německé město Pasov. Tam jsme byli rozděleni do slovensko-německo-českých 
skupin a plnili zajímavé úlohy, např. vyměnit obyčejné velikonoční vejce za co nejzajímavější předmět, vymyslet tři 
pravdivé anebo nepravdivé příběhy a hledat ve městě typická bavorská slova. I navzdory nepříznivému počasí 
jsme si celý den užili.  
Velikonoční neděle se nesla ve slavnostním duchu. Začala mší svatou v neobvyklé ranní hodině (5:00 hod.), 
pokračovala hledáním velikonočních košíčků a slavnostní snídaní.  
Největší dojem ve mně zanechalo společné zpívání písní u kostela po mši svaté, kde jsem cítila propojení všech 
třech národů a čistou radost.  
Nakonec nás čekal slavnostní večer, kde se k tanci losovaly páry náhodně, avšak po úvodním valčíku se už všichni 
bavili společně až do pozdních ranních hodin.  
Poznali jsme spoustu nových lidí, zlepšili své jazykové znalosti a komunikační schopnosti. Nebylo neobvyklé začít 
rozhovor v němčině, plynule přejít do angličtiny a ukonči jej češtinou nebo slovenštinou. Prožili jsme nádherný čas 
a věřím, že jsme si uvědomili některé společenské problémy, kterým denodenně čelíme.  
 
 Text: Lea Fabiniová, členka JA 
 Foto: JA 
 
 
 
 



 

 
 

 Marie Sedlinská 

Mluvčí Spirály Marie Sedlinská se představuje 
Jsem Maruška, je mi 21 let a pocházím z Brna. Momentálně studuji psychologii na 
univerzitě ve skotském Stirlingu a od podzimu roku 2017 jsem mluvčí Spirály.  
K partnerské organizaci Junge Aktion jsem se dostala již před 7 lety díky mé sestře, 
která mi řekla, že u JA jsou skvělí lidé a výborná atmosféra. Proto jsem také jela na 
silvestrovské setkání, ze kterého jsem byla nadšená. Nejdříve kvůli skvělým lidem a 
zážitkům, později také kvůli proevropským myšlenkám, které jsou pro JA velmi 
důležité. Dobré vztahy napříč Evropou jsou důležité i pro mě, protože jen tak 
můžeme Evropu směřovat k lepší společné budoucnosti. Proto se angažuji u JA a 

Spirály.  
Tento rok jsem se zúčastnila dokonce 4 mládežnických setkání. Nový rok jsem společně s JA přivítala v Rohru, na 
konci února jsem strávila krásný víkend se Spirálou na Bílé hoře v Praze, spoluorganizovala jsem velikonoční 
setkání v Niederalteichu a nakonec jsem se podílela na cykloprojektu z Prahy do Münsteru, který jsme zakončili na 
Katolických dnech v Münsteru.  Tématem letošních Katolických dní bylo heslo „Hledej mír” a já si myslím, že se 
nám to v rámci naší cyklo-poutě skutečně dařilo.  
Velice se těším na společné projekty se Spirálou a Junge Aktion! Čeko-německá škola v Plzni, podzimní setkání 
Spirály nebo Silvestr v Budapešti? Ano, to vše nás společně čeká a já se nemohu dočkat!  

 
 Text a foto: Marie Sedlinská (kráceno) 

Pozvánky na léto a podzim: 

 

• 21. PLASTO FANTASTO – 12. – 19. 8. 2018 

Referát pro vzdělávání Ackermann-Gemeinde zve na 21. česko-německé setkání dětí a mládeže ve věku 8-15 let 
do Centra Frauenberg v Haidmühle (Bavorský les v Německu). 
 
 

Více informací u Amálie Kostřížové, Junge Aktion Ackermann-Gemeinde (Tel: +420 221 979 220, e-mail: 
kostrizova@junge-aktion.de, jazyky: CZ, D, E, a také na našich internetových stránkách.  
 

• Česko-německá letní škola v Plzni 5. – 9. 8. 2018  
Chceš se učit německy a lépe porozumět jazyku a kultuře? Tak pojď s námi do česko-německé letní školy v Plzni! 

Společně s německými a českými účastníky budeme probourávat jazykové bariéry i vzájemné předsudky! Nečeká 

na vás pouze výuka cizího jazyka, ale i poznávání kultury města! 

Těšíme se na vás! 

 

Více informací a přihlášku naleznete na internetových stránkách Spirály: ackermann-gemeinde.cz/spirala-sag/ 
 
 
 

Blahopřejeme 
 
 

Narozeniny 
 
Prof. Tomáš Halík oslavil 70 let 
Dne 1. 6. 2018 oslavil profesor Tomáš Halík své životní jubileum 70 let. Profesoru Halíkovi přejeme dodatečně vše 
nejlepší a mnoho Božího požehnání do dalšího konání.  
 
Členové Sdružení Ackermann-Gemeinde slaví životní jubilea! 
 

Jiří Jindra, 80 let 
Ludmila Marie Starý, 80 let 
Marie Chocholatá, 70 let 
Andrej Lukáček, 80 let 

 
Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho Božího požehnání do dalších let. 

mailto:kostrizova@junge-aktion.de


 

 
 

Návrat ostatků Kardinála Berana do Prahy  
Dne 20. dubna 2018 byly ostatky kardinála Josefa Berana slavnostně převezeny za doprovodu delegace sestávající ze 
státních i církevních představitelů zpět do jeho české vlasti. Oficiální přivítání proběhlo 21. dubna 2018 v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha v Praze mší svatou, kterou sloužil arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka OP. Mše se mj. 
zúčastnil předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde Daniel Herman a jednatelka Eva Engelherdt. Úvodní slovo 
pronesené kardinálem Dukou bychom Vám rádi touto cestou zprostředkovali:  
 
„Vážení přítomní účastníci slavnostní bohoslužby při návratu kardinála Josefa Berana do 
jeho katedrály v milované vlasti, sesty a bratři v Kristu, muselo uplynout půl století, aby 
se čestný a statečný občan, milující svou zem a národ, opravdový kněz a pastýř, primas 
český, arcibiskup pražský, mohl vrátit do rodné země a do své katedrály. Tak se naplňuje 
jeho touha a také i přání, které vyjádřil mnohokrát, především pak ve svém testamentu. 
Dnešním dnem oslavujeme návrat dvou velkých exulantů. Historicky prvním je sv. 
Vojtěch, který nás se svým bratrem Radimem a učitelem Radlou přivítali u vchodu do 
katedrály. Umístění tohoto sousoší je také naplněním velkého snu o sv. Vojtěchovi a duchovní obnově našeho národa. 
Toto sousoší mělo být realizováno ve výročním roce 1947, což se z mnoha důvodů nepodařilo. Tak, jako byl kardinál 
Beran vyhnán ze své katedrály o Božím těle r. 1949 soldateskou estébáků a milicionářů, tak byl vyhnán také sv. Vojtěch, 
resp. model jeho sousoší z chrámu, který nese název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Dva velcí vyhnanci se vracejí 
na své místo, aby nás oslovili a vyzvali k věrnosti, k čestnosti, k životu, který nalézá pevný smysl v lásce k druhému, 
k domovu a vlasti. Každý z nich platil velkou daň. První prolitím své krve, druhý nelidským vězněním v nacistické věznici a 
koncentračním táboře, internací v izolaci, která ho měla zlomit. S hrdou radostí budu spolu s vámi, jako nástupce sv. 
Vojtěcha, ale i kardinála Berana, spolu s mými předchůdci kardinálem Tomáškem a kardinálem Vlkem naslouchat 
těmto dvěma velkým předchůdcům a dám také slib: „Věrni zůstaneme.“ Nezpronevěříme tento odkaz jako občané, jako 
křesťané, jako lidé této země. Bůh Vám žehnej. 
      Dominik kardinál Duka OP“  
 
 Text: Dominik Duka v „Návrat domů“  
 Vydáno arcibiskupstvím pražským,  
 Sekretariát arcibiskupa  
 Foto: Ludvík Hradílek, aktualne.cz  

 

Zajímavosti, kultura a literatura 
 

 

Literatura 
 

Tomáš Halík: 
To že byl život?  
V autobiografické knize Tomáše Halíka sledujeme autorovo dětství, atmosféru rodinného 
zázemí a jeho vysokoškolská studia na pražské filozofické fakultě v době pražského jara. Po 
této zdánlivě příznivé době přichází ostrý zlom, když se autorovy životní osudy svazují s 
prostředím „podzemní církve“ i bytových seminářů. Obojí ilustruje dobu „normalizace“, nejen 
její sdílenou konspirační schizofrenii, ale i ústrky, kterým bylo prostředí disentu vystaveno ze 
strany režimu. 
 

 Foto a text: nln.cz    
 

  
Martin Sichinger: 
Poslední šumavská pastvina  
Na začátku listopadu 1918, v bouřlivých dnech rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku 
Československa, dostává písecký poručík Reiner rozkaz potlačit povstání šumavských 
Němců, kteří se nehodlají smířit s existencí nového státu a vyhlásí si svou vlastní župu 
Böhmerwaldgau. Přestože stojí proti obrovské přesile, úkol splní a ke své jednotce se 
vrátí jako hrdina.  
Jenže netuší, že v květnu 1949 se bude muset jako nepřítel komunistického 
Československa dostat přes bavorskou hranici a jeho jedinými spojenci budou právě ti 



 

 
 

šumavští Němci, proti kterým kdysi bojoval…  
Poslední šumavská pastvina je čtvrtý dobrodružný román vimperského rodáka Martina Sichingera věnovaný 
příběhům naší západní hranice. 
 Foto a text: databazeknih.cz 

  
 

Petr Bergmann: 
Bezděkovský kostelíčku 
Sigismund Bouška (1867–1942) zůstával mnoho let zcela neprávem stranou hlubšího 
zájmu badatelů i širší veřejnosti. Splacením tohoto dluhu se stává publikace Petra 
Bergmanna, který s erudicí osvětluje Bouškovy životní osudy a čtivým způsobem 
přibližuje mnohovrstevnaté dílo jednoho z vůdčích představitelů Katolické moderny. 
Představuje Boušku nejen jako básníka, spisovatele, malíře, grafika, literárního a 
výtvarného kritika, ale také jako vášnivého obdivovatele japonských dřevorytů a 
obětavého kněze. Bergmann díky svému mnohaletému sběratelskému úsilí vybavil knihu 

více než bohatým obrazovým doprovodem, zahrnujícím také díla a úryvky z korespondence Bouškových 
souputníků i přátel, jakými byli například Josef Váchal, František Bílek, F. X. Šalda, Růžena Svobodová, Zdenka 
Braunerová či Arnold Koblitz. 
 
 Foto a text: neoluxor.cz  

 

Film  
Kolem Mileny Jesenské  
Múza spisovatele Franze Kafky, překladatelka, společenská aktivistka, sportovkyně, lvice salónů, feministka a 
intelektuálka. Opomíjená hrdinka českých dějin – Milena Jesenská - zaujala mladou dokumentaristku Natálii 
Císařovskou, která jí věnovala hraný dokument zabývající se jak životním příběhem, tak vlivem, který měla 
Jesenská na společnost. 
Film je možné shlédnout v archivu online vysílání ČT.  
 Text: mistnikultura.cz  

 
 
DAS SOMMERKINO 2018 (6. 6. 2018 - 29. 8. 2018) 
Již počtvrté se jako příprava na podzimní festival německojazyčných filmů Das Filmfest koná letní minipřehlídka 
snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska. Více informací a program na: 
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/fdf/csindex.htm  
 
 
 

Výstava  
Komix 
Jak vypadá současná komiksová tvorba v Německu a 
v Čechách? Jací autoři udávají trendy? Navštivte 
nový tematický prostor KomiX a nechte se pohltit 
fascinujícím světem komiksu. 
V 1. patře Goethe-Institutu přibližujeme aktuální 
německou a českou komiksovou scénu na ukázkách, 
které z tvorby Mawila, Ulli Lust, Anny Haifisch, Lely 

Geislerové, Venduly Chalánkové, Lucie Lomové a Jiřího Gruse vybral kurátor Marek Rubec. Jejich pojítkem je mimo 
jiné autobiografické téma. 
Výstava ve 2. patře představuje Reinharda Kleista, Nicolase Mahlera a Matthiase Gnehma, kteří jsou též k vidění 
v rámci literárního programu „Das Buch“ na pražském knižním veletrhu „Svět knihy“. 
Kdy: 10. 5. – 27. 7. 2018 
Vstup: volný  
 Foto a text: goethe.de  

 

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/fdf/csindex.htm
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/the/comix.html


 

 
 

Zleva B. Posselt, F. 
Bauer  

Odhalení památníku  

Slavnostní odhalení památníku Jana ze Šitboře 
Dne 12. 5. 2018 proběhlo slavnostní odhalení památníku Jana ze Šitboře na návsi v Šitboři. 
Bylo zorganizováno jako česko-německá slavnost ve spolupráci partnerských měst 
Poběžovice a Schönsee za podpory Euroregionu Šumava. Velkou zásluhu na organizaci této 
slavnosti a na tom, že se uskutečnila, má pan Mgr. Hynek Říha, starosta města Poběžovice, 
kam dnes Šitboř spadá. 
 Vlastní památník byl postaven z popudu Spolku Mikuláš. Přispěla řada osob, také němečtí 
rodáci z obce Šitboř a nejvíce pomohl dotací Plzeňský kraj. Autorem památníku je pan akad. 
malíř a sochař  Jaroslav Šindelář. Má k obci velmi vřelý vztah. Prožil zde několik 

prázdninových pobytů jako žák a student. 
 Původním a hlavním cílem Spolku Mikuláš je záchrana kostela Sv. Mikuláše v Šitboři. 

Naším záměrem je po dokončení opravy kostela v něm instalovat také expozici o Janu ze Šitboře. 
Na myšlenku spojit postup záchrany kostela ze 13. století s  připomenutím osobnosti a odkazu velkého 
středověkého rodáka Jana ze Šitboře  (také z Teplé a od 19. stol. také ze Žatce) nás přivedl pan Ing.  arch. Jan 
Soukup, který zpracovává postupně projekty pro jednotlivé etapy záchrany kostela. Také zpracoval projekt na 
umístění památníku a celkové řešení jeho okolí. A neustále nám pomáhá a 
poskytuje cenné rady.  
Vlastní slavnost zahájil pan starosta Poběžovic Mgr. Hynek Říha ve  14.00 hod. Po 
něm účastníky přivítala také paní Birgit Höcherl, starostka Schönsee. Následovalo 
krátké představení Jana ze Šitboře a přednes úryvku z díla „Oráč z Čech“  v podání 
pana Josefa Nechutného, člena činohry Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. 

Německý úryvek z díla Jana ze Šitboře výborně přednesl pan Franz Metschl, 
představitel německých rodáků. Následovaly pozdravy pana Franze Metschla za německé rodáky, pana Thomase 
Ludwiga starosty ze Seckachu  (kde po roce 1946 většina německých rodáků ze Šitboře žila) ,pana Berndta 
Posselta ,mluvčího a jednatele  Sudetoněmeckého Landsmanschaftu, členky parlamentu ČR paní Dr. Ilony 
Mauritzové a zástupce hejtmana Plzeňského kraje pana ing. Vladislava Vilímce. 
Pan Thomas Ludwig předal zástupcům Spolku Mikuláš příspěvek na záchranu kostela od města Seckach, odkud 
také na slavnost přijel plný autobus rodáků a jejich přátel a příbuzných. 
Vlastní odhalení památníku za přítomnosti cca 350 účastníků slavnosti provedli pánové Franz Metschl, pan 
Jaroslav Šindelář, autor památníku a zástupci Spolku Mikuláš pánové Václav Kohout a Ivo Dubský. Poté promluvil 
a památník požehnal pan Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Závěrečné slovo k zamyšlení 
patřilo autorovi památníku. Zábava probíhala za doprovodu dechových kapel ze Schönsee a z Klatov. Podařená a 
důstojná oslava skončila o půlnoci.  
S postupem záchrany kostela plánujeme  dalšími akcemi připomínat i nadále osobnost a dílo Jana ze Šitboře.  
Věříme, že budou také tak zdařilé. 

 Ivo Dubský, Spolek Mikuláš, z.s. 
Foto: Karl Reitmeier 

          (redakčně kráceno) 

 
 
 
 
 
 
 

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých 
regionů či z oblasti česko-německých vztahů či reakce na aktuální dění. 
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 2/2018 vychází v červnu 2018. 
Uzávěrka čísla 3/2018 je 18. září 2018. 
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