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Vážení a milí členové a příznivci!   

V prvním pololetí letošního roku jsme s potěšením přijali pozitivní reakce na výstavu Svědkové lidskosti, 
která byla dosud představena v Praze, Brně, Olomouci, Karlových Varech a nyní se nachází v Plzni. Jsme 
rádi, že se takto můžeme s našimi aktivitami dostat do dalších regionů v ČR a setkávat se tak i s Vámi. 
Přejeme Vám krásný letní čas.  

Eva Engelhardt, jednatelka SAG 

 

Okénko duchovního rádce SAG  
 

Milí členové a přátelé Sdružení Ackermann-Gemeinde, 
 
na svátky svatodušní jsem se zúčastnil Sudetoněmeckého dne v Augsburgu. Samozřejmě jsem mohl 
zůstat jen v sobotu, protože v neděli jsem měl mši svatou v mojí pražské farnosti. Ale úsilí cestovat jen 
na jeden jediný den do Augsburgu se přece jen vyplatilo. To, co se mi na těchto setkáních tolik líbí je 
jejich ojedinělý charakter: Lidé, kteří se tam setkávají, jsou všichni spojeni s Čechami, Moravou a 
Slezskem, ať už vlastní volbou nebo původem. Jsou si vědomi historických zatížení vztahů mezi Němci a 
Čechy a chtějí společně hledět do budoucnosti. Mluvčí Sudetoněmeckého zemského spolku Bernd 
Posselt v Augsburgu trefně řekl: „Poměry mezi sudetskými Němci a Čechy byly dlouho tak těžké právě 
proto, že se jednalo o napětí v rámci jedné rodiny“. I ve Sdružení Ackermann-Gemeinde přispíváme k 
překlenutí onoho pnutí a k podpoře smyslu pro rodinu mezi Němci a Čechy. Za to Vám chci, milí členové 
a přátelé, výslovně poděkovat. Děkuji ale také našemu týmu v čele s paní magistrou Evou Engelhardt. 
Bez tohoto týmu by mnohé z iniciativ loňského roku nebylo možné uskutečnit.  
Nakonec bych využil těchto řádků jako příležitost ke gratulaci dvěma spolubratrům k významnému 
jubileu: Mons. Anton Otte, oslavil 29. června 50. výročí svého kněžského svěcení a člen předsednictva 
Sdružení Ackermann-Gemeinde P. Adolf Pintíř oslavil 2. července své 40. výročí kněžského života. Oba se 
velmi zasadili o Sdružení Ackermann-Gemeinde a oba v průběhu jejich kněžského života velmi přispěli k 
posílení rodinného cítění mezi Čechy a Němci. Kéž jim to Bůh oplatí! 
 

 

P. Martin Leitgöb 
Duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde 

 
 

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, kteří se opět 
rozhodli poskytnout spolku SAG v uplynulém období od dubna do června 2017 peněžitý dar: 
Eliška Hájková, Marie a Václav Hovorkovi, Karel Simon.  
 

Velmi si Vaší podpory vážíme! 



 

Z kanceláře SAG:  
 

Ke konci května opouští kancelář Sdružení Ackermann-Gemeinde Lenka Javůrková, která by se po 9 
měsících intenzivní pracovní činnosti v SAG ráda zaměřila na úspěšné dokončení studia. Lence přejeme 
do budoucna vše dobré a děkujeme za skvěle odvedenou práci u nás v kanceláři Sdružení Ackermann-
Gemeinde.  
Od počátku září na její místo vedoucí kanceláře nastupuje Anežka Holubová, t. č. dobrovolnice Evropské 
dobrovolné služby EVS v Ackermann-Gemeinde ve Würzburgu. Anežku srdečně vítáme, doufáme, že se jí 
v týmu Sdružení Ackermann-Gemeinde bude líbit a přejeme jí mnoho zajímavých zážitků při 
nadcházejících projektech! 
 

 

 

 

Pozvánky  
 
Výstava Svědkové lidskosti v Šumperku a ve Svitavách  
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 Šumperku a ve 
Svitavách.  
    

   Šumperk:  28. 8. – 21. 9. 2017 
   Svitavy:   23. 9. – 14. 10. 2017 
 
 

Z kalendáře SAG:  
 

3. – 28. 7.   Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk,   
   Vierzehnheiligen-SRN) 

7. – 13. 8.   „Po stopách / Spurensuche“ (ve spolupráci s Antikomplexem) – východní 
    Krušnohoří 

13. - 20. 8.   Plasto Fantasto - centrum Frauenberg v Haidmühle 
20. - 22. 10.   Podzimní setkání Spirály v Plzni, téma - Cesty křesťanství v 21. století:  

    Sekulární společnost a křesťanství v Evropě 

 
Z činnosti SAG:  
 
Víkend setkání a informací Schmochtitz (19. – 21. 5. 2017) 
 

Od 19. do 21. května 2017 se již po 25. konalo víkendové setkání ve Schmochtitz. Motem letošního 
setkání byla:  „Reformace v česko-saském prostoru: význam a důsledky od 16. století do současnosti.“ 
Po příjezdu a následné večeři se účastníci víkendového setkání shromáždili v zasedacím sále. Zde byli 
všichni přivítáni předsedou uskupení Nord-Ost Ackermann-Gemeinde panem dipl. ing. Rudolfem 
Meinlem, a duchovním rádcem panem děkanem Heinrichem Bohabojem. Poté uvedla paní dr. Gerburg 
Thunig Nittner prvního referenta.  
 
O tématu „Reformace a protireformace důsledky v Čechách a v Sasku: Tolerance, Vyhnání“ referoval 
míšeňský kunsthistorik dr. Matthias Donath, autor mnoha projektů přesahujících hranice mezi Saskem, 
Polskem a Čechami.  
 
Pokud si člověk prohlédne mapu pohraničních oblastí, může si povšimnout, že Sasko je převážně 
protestantské, zatímco Lužice, Polsko a Čechy jsou většinou katolické. Vždy tomu tak ale nebývalo. 



 

Reformační hnutí započalo vlastně teprve až po upálení mistra Jana Husa v Kostnici. On sám byl 
katolickým knězem. Snažil se zavést do církve řeč lidu a také vymýtit zneužívání moci v katolické církvi. 
Husitská hnutí, která vznikla po jeho smrti, však byla především hnutími utrakvistickými v boji o moc. K 
nejvýznamnějším osobnostem přelomu 16. a 17. století patří jihomoravský rodák, biskup Jan Amos 
Komenský. Po bitvě na Bílé hoře musel ale zemi opustit. Utekl přes Sasko až do Holandska, kde roku 
1670 zemřel v Amsterdamu.  
Další významnou osobností, která spojuje obě země, byl Jan Mathesius. Jan Mathesius se narodil v Sasku 
v roce 1504, byl žákem Martina Luthera a jako evangelický kněz přišel do Jáchymova. Zde kázal v kostele 
sv. Jáchyma a Anny, a vedl evangelickou školu. V době rekatolizace platil za symbol náboženské 
netolerance. Zemřel v roce 1565. 
Po založení Československa byla katolická církev nejvíce spojována s Habsburskou monarchií. S heslem 
„pryč s Vídní, pryč s Římem“ sílilo protestanství. Za podpory prezidenta Masaryka vznikla nová 
protestantská církev, církev Československá.  
 
Druhý den byl zahájen představením připravovaných projektů ústředím Ackermann-Gemeinde v 
Mnichově, paní Marií Smolkovou.  
 
Následně byl uveden první referent druhého dne. Historik působící na Univerzitě Karlově, doc. Mgr. 
Jaroslav Šebek, PhD., jehož specializací jsou novější církevní dějiny. Téma jeho referátu „Vzpomínková 
kultura v konfliktu: život po životě Jana Husa a Jana Nepomuka“. 
Po smrti Jana Husa vznikla na území Čech husitská hnutí, která nebyla ničím jiným než bojem o moc a 
občanskými válkami. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 podlehly síly protestantské silám katolickým a 
započala tzv. rekatolizace země. Katolická církev tehdy potřebovala osobnost, která by stála jako 
protipól k, v lidech stále přebývajícímu, Janu Husovi. V době, kdy vznikly spory o dělení moci mezi 
králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna, rodák z jihočeského Pomuku, 
generální vikář Jan (Nepomucký, pozn. redakce) podpořil svého biskupa. Následně odmítl vyzradit 
zpovědní tajemství, a proto byl zabit a svržen z Karlova mostu do Vltavy. Katolíky byl povýšen na svatého 
zpovědního tajemství. První socha sv. Jana Nepomuka vznikla na Karlově mostě již v roce 1683, ačkoli 
svatořečen byl až v roce 1729. Jan Nepomucký se stal v době baroka velkým světcem, především ve 
vyšších sférách Habsburského domu. Byl považován za opatrovníka zpovědního tajemství a ochránce 
před povodněmi. Jeho sochy je možné nejčastěji vidět na mostech, či v blízkosti řek. Je oblíbeným 
světcem v Čechách, ale i v Německu a dalších zemích, dokonce v Brazílii. Kult Jana Nepomuckého však 
nevedl v Čechách k sjednocení lidu, nýbrž k jeho rozdělení. Tento fakt se měl změnit velkými oslavami v 
roce 1869. Opak se stal pravdou a oslavy vedly spíše k dalšímu rozdělení národů. 
 

Po změnách v roce 1989 se osobnost Jana Husa stala ikonou v boji proti katolické církvi, ale i všemu 
ostatnímu co s katolickou církví souvisí, jako např. otázka restitucí. Ale i pohled katolické církve na Jana 
Husa se změnil. Papež Jan Pavel II. např. svolal sympozium o Janu Husovi v Římě.  
 
Dalším přednášejícím byl český rodák, kurátor, vydavatel a kritik dr. Roland Ritting. Jeho téma neslo 
název: „Biskup v době Reformace- Julius Pflug, svědek ekumeny v jednotě.“  
 
Dalším bodem setkání byla studijní cesta. Tento rok zavedla účastníky do Herrnhutu. Město má téměř 
3000 obyvatel a bylo založeno v roce 1722. 
 
Po návratu ze studijní cesty čekalo účastníky setkání velké překvapení v podobě koncertu. Pod vedením 
Andreho Georgije zazněly skladby od lužicko-srbského skladatele Kobjele, ale i Mozartova a Haydenova 
díla.   
 
Další milé setkání je za námi, příští nás ale už čeká! 

 

Ing. Hans D. Korbel, člen předsednictva SAG, (redakčně upraveno a kráceno) 



 

 
Putování výstavy Svědkové 
lidskosti v rámci Česko-
německého kulturního jara 
 

Výstava Svědkové lidskosti - Odpůrci 
nacismu z řad sudetoněmeckých 
křesťanů byla v české verzi poprvé 
uvedena 25. února 2017 v Emauzském 
klášteře. Její vernisáž se konala v rámci 
výroční konference Sdružení 
Ackermann-Gemeinde a zahájil ji 
ministr kultury České republiky Daniel 
Herman a pražský arcibiskup Dominik 
kardinál Duka. 
Za podpory Nadace Hannse Seidela a 
Česko-německého fondu budoucnousti putuje výstava od dubna letošního roku v rámci Česko-
německého kulturního jara po dalších českých městech. 6. dubna byla výstava zahájena v kostele sv. 
Jakuba v Brně. V rámci tradičního brněnského symposia Dialog uprostřed Evropy se konaly dvě 
komentované prohlídky vedené dr. Otfriedem Pustejovskym, jedním ze spoluautorů výstavy. Následující 
měsíc se výstava přesunula do Olomouce, kde byla k vidění v prostorách Knihovny Univerzity Palackého. 
Zde se vernisáž konala v rámci semináře pro absolventy jazykového kurzu pro kněze a řeholní osoby a 
zahájil ji generální vikář Olomouckého arcibiskupství Mons. Josef Nuzík. Účastníci semináře měli 
možnost si vyslechnout tematickou přednášku dr. Jana Stříbrného, rovněž jednoho ze spoluautorů 
výstavy, který jim přiblížil osudy martyrů, jejichž život byl spjat s Olomouckým krajem. Duchovní rádce 
Sdružení Ackermann-Gemeinde, P. Martin Leitgöb, pro účastníky semináře připravil interaktivní 
workshop, během kterého měli možnost diskutovat možnosti vzájemného česko-německého obohacení. 
K prezentaci výstavy a Sdružení Ackermann-Gemeinde se podařilo využít i Noc kostelů. Výstava byla 9. 
června v rámci tohoto projektu zahájena v kostele Nanebevstoupení Páně v Karlových Varech. Zde po 
krátkém uvedení kontextu výstavy následovala přednáška dr. Sabine Arend z Památníku Ravensbrück na 
téma „Náboženská praxe v koncentračním táboře Ravensbrück“. Dále výstava putovala do Plzně, kde ji 
22. června v prostorách DEPA2015 zahájil plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Po vernisáži, na které 
rovněž promluvil člen předsednictva Sdružení Ackermann-Gemeinde P. Adolf Pintíř, následovala diskuse 
na téma „Sudetoněmecký odpor proti nacistickému režimu a aktuální vývoj nacionalistických tendencí 
v EU dnes.“ 
Putování výstavy bude za podpory Nadace Hannse Seidela pokračovat na konci srpna a výstava navštíví 
tato města: Šumperk, Svitavy, Ústí nad Labem a Liberec. 
        
       Eliška Pekárková, projektová referentka Spirála SAG 
 
 

Smíření 2016 – dozvuky 
 

Projekt Smíření 2016 je sice oficiálně za námi, ale my se můžeme těšit z výsledků projektu a z dalších 
událostí, které s ním úzce souvisejí. Jedním z takových projektů je Holubice smíření. Výtvarná instalace 
mladé české akademické sochařky Josefíny Jonášové vznikla speciálně pro projekt Smíření 2016, jenž v 
listopadu 2016 zorganizovalo několik mladých lidí ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde a 
spolkem Antikomplex. Cílem projektu bylo v rámci několika provázaných aktivit nejen reflektovat 
temnou kapitolu naší minulosti – poválečné vysídlení (a mnohdy vyhnání) německy mluvícího 
obyvatelstva – ale i poukázat na příběhy lidí, které minulost propojila a ne rozdělila, kteří sami ukazují, 
jak může naše soužití vypadat v budoucnu. První instalace byla v kostele sv. Antonína v Praze 



 

Holešovicích, následně v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově a nyní až do září máte 
možnost ji vidět v kostele sv. Jakuba v Brně, kde byla uvedena v rámci festivalu Meeting Brno 2017.  
Dalším milým dozvukem projektu Smíření 2016 je vznik webové stránky projektu. Vše si můžete sami 
prohlédnout na: www.smireni2016.cz 
A v neposlední řadě je nutno zmínit, že na základě projektu a jeho úspěchu vznikl dokument Smíření 
2016, který je k dostání na DVD nebo na internetovém kanálu YouTube. 
 

 

 

Junge Aktion získala prestižní cenu – Cenu evropského občana 2017 
 
Je to skoro neuvěřitelné, ale je to tak! Vedle dalších 
uznání vyhrála Junge Aktion Ackermann Gemeinde 
cenu, která dokazuje, že svou „misi“ zvládla!  
Všichni nositelé cen byli nominováni vždy právě 
jedním Europoslancem a následně vybráni porotou 
Evropského parlamentu. K nositelům cen z Německa 
patří:  
Verein Bürger Europas, Herta Hoffmann, Junge Aktion 
der Ackermann-Gemeinde a iniciativa Pulse of Europe. 
Ocenění pak byli pozváni k mezinárodnímu předávání 
cen do Evropského domu v Berlíně. Mimo to se 
vítězové ze všech členských států Evropské unie setkají v říjnu na společné oslavě v Evropském 
Parlamentu ve Štrasburku.  
Junge Aktion byla navržena jedním z členů Evropského parlamentu, panem Arndtem Gerickem, který 
říká: „Je působivé vidět, s jakým nasazením a s jakou radostí zde mladí lidé žijí evropskou myšlenku. Jak 
umožňují, podporováni duchem Evropy, budování společné Evropy a smíření,“ a v souvislosti s 
křesťanskými hodnotami dodává: „Evropa potřebuje tuto pevnou konstrukci hodnot, aby v těchto 
bouřlivých časech mohla vůbec přežít“. Tato krásná zpráva znamená pro JA velkou čest a hrdost. Naše 
Julia (Julia Schäffer, pozn. redakce) se vyjadřuje k události na FB-profilu pana Gericka: „Jsem velmi hrdá, 
že mohu být zastupující mluvčí právě v mém mládežnickém spolku, ale ještě více hrdá jsem na to, co 
jsme dokázali. Toto vyznamenání znamená nepředstavitelně mnoho a značí, že děláme správnou věc! Na 
viděnou v Berlíně.“ 
Toto ocenění motivuje JA , aby ve své práci pokračovali nadále se stejným nasazením.   
        Foto a text: Vedení JA der Ackermann-Gemeinde 

Noc kostelů 2017 – prezentace SAG (9. 6. 2017) 
Opět jsme se prezentovali na již tradiční Noci kostelů v Praze.  
Ve spolupráci s Německojazyčnou katolickou farností jsme mohli představit 
svou činnost a zaměření za pomoci četných informačních materiálů v 
prostorách katolického kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce. 
Přítomní zástupci Sdružení Ackermann-Gemeinde napočítali přibližně 600 
návštěvníků. 
 

Sudetoněmecké dny v Augsburgu (3 . – 4 . 6. 2017) 
I na Sudetoněmeckých dnech v Augsburgu, které se konaly 3. - 4. června 2017, 
jsme měli své zastoupení. Letos jsme byli reprezentováni projektovou 
referentkou Spirály Eliškou Pekárkovou, jednatelkou Junge Aktion Amálií 
Kostřížovou, duchovním rádcem P. Martinem Leitgöbem a členem 
předsednictva Ralfem Kohoutem. Setkání se zúčastnil také předseda SAG 
Daniel Herman. 



 

Akce pro mládež – Junge Aktion a Spirála 
 

 
Pozvánky na léto: 
 

 20. PLASTO FANTASTO (13. – 20. 8. 2017) 
Referát pro vzdělávání Ackermann-Gemeinde zve na jubilejní 20. 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.  

 
 
 

Blahopřejeme 
 

40 a 50 let kněžství  
Náš milý kolega a reprezentant Ackermann-Gemeinde v ČR Mons. Anton Otte, oslavil 29. června 2017 50leté 
výročí a člen předsednictva P. Adolf Pintíř slavil 2. července 40 let od kněžského svěcení.  
Tímto se připojujeme ke gratulantům a přejeme mnoho Božího požehnání do dalších let! 
 

Narozeniny 
 

Členové Sdružení Ackermann-Gemeinde slaví životní jubilea! 
 

Anna Dušková 90 let 
Margit Krejčová 80 let 
Bronislava Balonová 70 let 

 

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

Junge-Aktion plní své poslání na jedničku 
To dosvědčuje i skutečnost, že JA obdržela na návrh člena Evropského parlamentu Arna Grieckeho prestižní 
mezinárodní Cenu evropského občana 2017. Srdečně blahopřejeme k dosaženému úspěchu a přejeme 
mnoho radosti a zdaru v dalším počínání! 
 

Zajímavosti, kultura a literatura 
 

 

Různé 
 

Muzeum vysídlených obcí Novohradska 
V Kamenné u Trhových Svinů na Českobudějovicku otevřeli 23. dubna 
muzeum, které představuje stálou expozicí dramatické události 
oblasti – odsun, vysídlování, ale i dávnou historii sahající až do 
středověku.  
Více na www.vysidlene-obce.cz . 
 

Výstava  
 

Sv. Anežka Česká a historie Křižovníků 
Muzeum Karlova mostu Praha, z. s. otevírá stálou výstavu nazvanou Svatá Anežka Česká a historie 
Křižovníků. Prostřednictvím autentických památek, originálních modelů středověké architektury i 
dobových uměleckých děl přibližuje návštěvníkům výjimečnou osobnost české princezny, řeholnice a 

mailto:kostrizova@junge-aktion.de
http://www.vysidlene-obce.cz/


 

zakladatelky nemocniční péče i činnost a historickou roli jí založeného Rytířského řádu Křižovníků s 
červenou hvězdou. Výstava je umístěna v prostorách kláštera, kde Křižovnický řád působí od Anežčiných 
časů až dodnes. Křižovníci představují nejdelší královskou kontinuitu v českých zemích. Veřejnosti je 
otevřena od 3. března 2017. Adresa: Křižovnické náměstí 3, Praha 1. 
 

Literatura 
 

Z pera P. Jana Larische, člena Sdružení Ackermann-Gemeinde, vyšly další dvě knihy 
věnované životům kněží-mučedníků 20. století z Těšínska.  
Jan Larisch: P. Franciszek Kałuża, SJ katolický kněz, řeholní klerik, mučedník.  
 
 
Jan Larisch: Mons. ThDr. P. Ludwik Wrzoł, kněz, vysokoškolský pedagog 
a mučedník 
Mons. Wrzoł se narodil 27. prosince 1881 v Zabrzegu v těšínském Slezsku. 

Absolvoval kněžský seminář ve Vidnavě, kde byl v roce 1904 vysvěcen. Po získání 
doktorátu na vídeňské univerzitě se v roce 1910 vrátil do vidnavského ústavu jako 
profesor filosofie a v roce 1933 se stal jeho ředitelem. Funkci vykonával až do prosince 
1938, kdy vzhledem k vypjaté společensko-politické situaci na svůj pobyt ve Vidnavě 
rezignoval a odstěhoval se do rodného Těšínska. Po vypuknutí války byl v květnu 1940 
zatčen gestapem jako jeden z mnoha příslušníků nepohodlné polské inteligence. S 
transportem vězňů byl odeslán přes koncentrační tábor Dachau do koncentračního tábora Mauthausen-
Gusen, kde 30. září 1940 zemřel. V roce 2008 byla v diecézi bielsko-žywiecké zahájena informační část 
procesu jeho možného blahořečení. 
 
Svět bez Boha 
 

Benediktinský mnich Anselm Grün a český filozof náboženství Tomáš Halík, kteří 
patří k nejčtenějším autorům současné spirituální literatury v Evropě, napsali 
společnou knihu. V ní se z různých úhlů, daných též rozdílným typem životního 
příběhu a prostředí, v němž vyrůstali, zamýšlejí nad možným přínosem ateismu pro 
prohloubení křesťanské víry. Rozlišují různé druhy náboženskosti a různé druhy 
nevíry. Zaměřují se především na „ateismus bolesti“, jemuž konfrontace s tragikou 
a složitostí dnešního světa nedovoluje nekriticky přijmout tradiční pojetí Boha jako 
všemocného režiséra světa, ale také na „apateismus“ – dnes rozšířenou lhostejnost 
nejen vůči náboženství, nýbrž i vůči otázkám, které vznáší víra. Shodují se v názoru, 
že živá víra v krizích zraje a je schopna „obejmout“ a integrovat i onu zkušenost, z 
níž vyrůstal kritický ateismus. Paralelní odpovědi obou autorů na zásadní spirituální 

otázky dnešního světa a jejich společný rozhovor rámují dvě meditace – nejprve úvaha Tomáše Halíka 
nad výrokem Fridricha Nietzscheho „Bůh je mrtev“ a na konci reflexe Anselma Grüna nad kázáním 
apoštola Pavla o neznámém bohu na athénském Areopagu. Knihu doplňuje úvod a komentáře Winfrieda 
Nonhoffa, který též moderuje závěrečný rozhovor obou autorů. 
Zdroj: ČKA 
 
 

Film 
DVD Súď ma a skúšaj 

Film Sr. Ivy Kušikové z r. 2013. Délka 72 min, ve slovenském znění; anglické, 
francouzské, německé, italské titulky. Vítězný film festivalu Jeden svet 2014 v sekci 
Slovenský dokumentárny film. 
Snímek se snaží přiblížit život ženských řeholních společenstev na 
několika rovinách. Prostřednictvím autentických vzpomínek pamětnic-žijících 
řeholních sester tematizuje historické události 50. let a detabuizuje pokus o 



 

likvidaci těchto společenstev, ke kterému v tomto období došlo. V další, současné rovině pak snímek 
reflektuje křehkou intimní motivaci mladé intelektuálky složit řeholní slib a vstoupit do kláštera.  
Film lze bezplatně objednat jako DVD či Blu-ray na webových stránkách http://www.ah.sk/projekt/sud-
ma-a-skusaj/  
 
DAS SOMMERKINO 2017 (5. 7. 2017-30. 8. 2017) 

Již potřetí 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  
 

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 2/2017 vychází v červnu 2017. 

Uzávěrka čísla 3/2017 je 18. září 2017. 
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