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Úvodní slovo  

 

Milé čtenářky, milí čtenáři,  

politici se dnes netěší příliš velké úctě.   

Často chybí soulad mezi jejich slovy a pra-

xí. Na podzim si připomínáme dva z našich 

čelných politiků, kteří dosáhli úcty oltáře, 

mj. i proto, že podle svého přesvědčení žili. 

Jedním z nich je sv. kníže Václav z           

dynastie Přemyslovců, druhým bl. císař a 

král Karel z Domu Rakouského.  

Karel se ujímá vlády po smrti svého prastrý-

ce, císaře Františka Josefa I. Nastupuje na 

trůn v listopadu 1916, v těžké době Velké     

války, kterou se snažil ze 

všech sil zastavit. Roli 

panovníka chápal jako 

službu národům, které 

mu byly svěřené. I přes 

extrémně obtížnou    

válečnou   situaci pro-

sadil  rozsáhlé sociální 

zákonodárství, a položil 

tak základy k moderní  

sociální politice většiny 

středoevropských zemí. 

Jeho zásadový morální postoj po skončení 

1. světové války umožnil v        nástupnic-

kých státech Rakouska Uherska pokojný 

přechod k novému státnímu     zřízení.  

Císař a král Karel dokonal svůj     pozemský 

život ve vyhnanství se svou rodinou na por-

tugalském ostrově Madeira. 

 

 

 

 

 

Zdroj: SAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože neměl prostředky ani na odpovídají-

cí lékařskou péči, zemřel na zápal plic ve 

svých nedožitých 35 letech. Podle docho-

vaného svědectví těsně před smrtí řekl: 

"Proto musím tolik trpět, aby mé národy na-

šly cestu k sobě." Dne 3. října 2004 prohlásil 

dnes už svatý papež Jan Pavel II. Karla 

Habsburského blahoslaveným. Postavil ho 

tak na oltář, jako příklad mravní pevnosti, 

hlubokého lidství a pevné víry.  

Liturgická památka připadá na 21. říjen. Na 

jeho narozeniny, 17. srpna letošního roku, 

byly ostatky tohoto blahoslaveného císaře a 

krále při slavnostní bohoslužbě uloženy         

k trvalé úctě v českobudějovic-

ké katedrále. Král Karel byl jedním z těch 

představitelů naší země, na které můžeme 

být právem hrdí.  

Když jsem byl členem české vlády, měl jsem 

jeho velký portrét na čestném místě ve své 

ministerské pracovně, jako příklad politika, 

který dokázal zůstat za všech okolností věrný 

principům, kterým věřil.  

 

Váš Daniel Herman 

předseda spolku 

Zdroj: SAG 
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Meeting Brno  

V polovině září se uskutečnil druhý díl                 

letošního ročníku festivalu Meeting Brno, 

jehož cílem je připomínat multikulturní his-

torii a obyvatele města Brna. Od roku 

2015 tak pořadatelé zvou zástupce 

původních německých, židovských či ra-

kouských obyvatel a spolu s českými 

účastníky vytvářejí platformu pro set-

kávání a mezinárodní dialog. Také dialog 

mezi lidmi různých generací patří neo-

dmyslitelně k Meetingu, stejně jako 

spoustu doprovodných akcí pro širokou 

veřejnost. Letošním mottem festivalu se 

stalo heslo: “Vystup z řady - Stand out –

 Tritt hervor.”  

Jedním z partnerů, kteří festival spolu s 

brněnským týmem připravovali, byla 

t a k é  A c k e r m a n n  G e m e i n -

de. I naši zástupci se zapojili do pro-

gramových bloků, např. při diskuzi 

zajímavých hostů na téma: “Vstát a zak-

ročit: Úsilí o lepší společnost”, při absolvování 

“Pochodu smíření” či při česko-německé 

nedělní mši. Zážitky to byly vskutku 

nevídané!  

Pochod smíření z Pohořelic do Brna letos 

absolvovalo asi 300 účastníků, zakončen 

byl v zahradách opatství na Mendlově 

náměstí. Během 26 km se naskytlo mno-

ho příležitostí k seznámení se, popovídání 

si s přáteli a bylo také dost času na to 

přemýšlet, co se v těchto místech před 75 

lety dělo. Mnozí účastníci se na trasu 

pochodu vydali opakovaně, mnozí šli s 

celou rodinou nebo vážili dalekou cestu.    

Často byla pro všechny významným 

symbolickým gestem a příležitostí ke 

vzájemnému sblížení, porozumění a 

odpuštění. V podobném duchu se nesla 

i česko-německá mše v kostele 

blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné. 

Bohoslužby se ujal P. Pavel Hověz, P. 

Klaus Oehrlein a P. Mons. Anton Otte. Její 

účastníci si připomněli čtyři výrazné 

osobnosti, které se zasadily o mezinárodní 

porozumění: S. Restitutu Kafkovou, 

Kardinála Josefa Berana, Přemysla Pittera a 

P. Pavla Sladka. Ti všichni “vystoupili z 

řady”, a život každého z nich předává 

důležité poselství i dnes.  

P. Oehrlein položil     účastníkům bohoslužby 

otázky (inspirované 

ž ivotem  S. Restituty): 

“Je vaše náklonnost, 

váš zájem a váš soucit 

s e  v š e m i  l i d m i 

bez rozdílu - s bohatými i 

bezdomovci, uprchlíky 

dnešní doby?” a 

promluvil také o osobní 

statečnosti Kardinála 

Berana. “Koho bych se 

měl bát? Čemu se dnes obětujeme? Kdo si 

dnes uzurpuje moc nad ostatními lidmi? Proč 

zůstat i v současné době ostražití?” ptal by 

se nás nejspíš dnes.   

P. Pitter by nás pravděpodobně vedl k 

zamyšlení nad tím, jak se zasazujeme o 

pomoc slabším, zranitelnějším (v období 

pandemie zvlášť aktuální), jak jednáme na 

komunitní úrovni, v naší obci, každý den.  

V duchu Sladkových slov položil 

P. Oehrlein poslední znepokojivé 

otázky: “Kde je váš domov?  

Je to místo, kde jste se narodili, nebo si ho 

,,Vystup z řady – Stand out 

– Tritt hervor’’  
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Odsun Němců a jeho odkaz v 

české společnosti 

Na konci září se uskutečnila beseda o vysíd-

lení Němců z Československa a 75 let poté 

pod záštitou Institutu pro křesťansko-

demokratickou politiku a Hans Siedel Stiftung. 

Jedním z hostů byl i náš bývalý předseda An-

ton M. Otte, ředitelka Antikomplexu Terezie 

Vávrová a redaktor Respektu Tomáš Lindner. 

Výběr hostů 

nebyl náhodný. 

Antonu M. Ot-

temu bylo šest 

let, když byla 

jeho rodina  do-

nucena opustit 

domov,  Terezie 

Vávrová vyrůstala v 

Ústeckém kraji a 

od svých stře-

doškolských studií se tématem odsunu 

zabývá a Tomáš Lindner pochází z německé 

rodiny z Podkrušnohoří. ,,Těší mě, že se 

společnost touto otázkou zabývá a že tento 

čin má své důvody, ale není omluvitelný,‘‘ 

dodal Anton M. Otte, který začátkem debaty 

vzpomínal hlavně na soudružnost odsunutých 

sudetských Němců v Bavorsku, kteří následně 

přispěli k budování nové německé 

společnosti po válce. I když většina našla no-

vý domov v Německu, panovala zde pořád 

silná vazba k opuštěnému domovu. Většina 

se nedokázala smířit s tím, jak zaostává kraji-

na, která po nich zůstala. Terezie Vávrová 

zmínila hlavně to, jak se s tím česká 

nosíte v srdci? Dokážete dát pocit domova 

ostatním lidem, máte pro ně místo ve vašem 

srdci? Co nám brání odpustit, usmířit se?” 

Celou bohoslužbu doprovázel hudební 

soubor schola farnosti Brno-Lesná.  

Její účastníci měli možnost také vidět Kříž 

z Coventry, symbol smíření. Výjimečný 

pocit  z toho to vzájemného setkání 

umocnil také unikátní moderní prostor 

nově vysvěceného kostela.  

Text a foto: SAG 

společnost dodnes smiřuje. ,,Je to křehké 

téma, se kterým  neumí nová generace 

pracovat a setkává se tím pádem snad-

no politicky zneužitelné,’’  upozorňuje 

Terezie Vávrová. Zmínila hlavně prezi-

dentské volby v roce 2013, kdy jeden z 

kandidátů údajně zpochybnil Benešovy 

dekrety. Po pádu komunismu nebylo 

téma odsunu ve školách akcentováno, 

nemluvilo se o něm. Toto téma se stalo 

hlavně otázkou lokální paměti v bývalých 

Sudetech. Anton M. Otte také zdůraznil 

velký přínos našeho spolku Ackermann-

Gemeinde na konci 90. let a Česko – 

německou deklaraci, která potvrdila to, 

že nevraživost nemá šanci zvítězit, pokud 

zde budou panovat dobré sousedské 

vztahy. Z obecenstva padla velmi 

z a j í m a v á 

otázka o jiném 

názvu pro Su-

detské Němce, 

jelikož v lidech 

evokuje něco 

negativního. 

Jestli bychom již trochu zabarvenému 

spojení Sudetští Němci neměli spíše říkat 

Němečtí krajané, nebo Čeští Němci. Na-

konec se ale všichni hosté shodli na tom, 

že otázka odsunu nepředstavuje pro po-

tenciální Česko – německé vztahy prob-

lém, spíše by měl být podnětem pro bu-

dování ještě lepších vztahů s Německem. 

 

      Text a foto: SAG  

Terezie Vávrová, ředitelka 

Antikomplexu, a Anton M. 

Otte v konverzaci 



 5 

  

Společně jsme silnější 

- už 70 let!  

 

Před 70 lety se oficiálně utvořila skupina    

mladých lidí pod názvem „Junge Aktion“ der 

Ackermann-Gemeinde, která se věnovala 

česko-německému smíření a lepšímu vzájem-

nému porozumění. Tehdy, na zámku Wörth 

nad Dunajem, měl sotva někdo tušení, jaké 

akce by mladí, a také srdcem mladí členové 

JA mohli uskutečnit. V roce 1950 bylo těžko 

uvěřitelné, že by i o čtyřicet let později bylo 

možné pořádat setkání. Před 70 lety se dalo 

pouze odhadovat, kolik osobních přátelství a 

vztahů by vzniklo díky smíření mezi Němci, 

Čechy a Slováky. Předpovídání budoucnosti 

je však obtížné. Před méně než rokem by 

uzavření vnitřních hranic v Evropské unii bylo 

považováno za scénář z fantazie                  

ultrakonzervativních reakcionářů.  

Je úžasné, 

že Junge 

A k t i o n 

m ů ž e     

stále, i po 

70 letech, 

r o z v í j e t 

s v o u     

činnost. Když nelze uskutečnit velikonoční se-

tkání, jednotlivé body programu se přesunou 

do online prostoru a předsednictvo se tak se-

tkává virtuálně. Je to kombinace tradice a 

rodinné atmosféry s otevřeností novým myš-

lenkám, formám a členům, která je odpo-

vědná za - v pravém slova smyslu vynikající 

práci Junge Aktion.  

Jednou ze silných stránek Junge Aktion byl 

vždy rovný dialog mezi mladými lidmi z Ně-

mecka, České republiky a Slovenska, k ně-

muž každoročně přispívají také naši dobrovol-

níci z řad Evropského sboru solidarity. Při po-

hledu zpět, na uplynulých 70 let naší činnosti, 

jsme jako členové Junge Aktion hrdí na to, 

čeho jsme dosáhli. Chceme poděkovat těm, 

kteří položili základní kámen JA v roce 1950, a 

také těm, kteří dlouhodobě provázeli JA svou 

neutuchající činností.  

Nicméně, také se chceme dívat dopře-

du a povzbuzovat všechny mladé členy, 

aby s nadšením pokračovali v navazová-

ní dobrých vztahů mezi Německem, Čes-

kem a Slovenskem. Nakonec bych,      

jakožto spolkový mluvčí JA, rád předpo-

věděl, že nás jistě čeká alespoň dalších 

70 let společných zážitků! 

 Matthias Melcher 

    spolkový mluvčí JA  

Okénko duchovního rádce  
 

V rozhovoru s P Martinem Leitgöbem mě 

zaujalo, jak srovnává naši sekula-

rizovanou zemi s rodným Rakouskem i s 

Německem, do kterého odešel. Velmi 

uvážlivě volí pojem "kulturní religiozita". A 

právě v té se odlišujeme. Kulturní religiozi-

ta totiž uchovává ve společnosti shodu 

ohledně vlivu tradičního křesťanského 

prostředí na život člověka a dává příleži-

tost diskutovat o jeho kladech a záporec. 

A právě toto prostředí bylo na území 

České republiky, v místech s německým 

obyvatelstvem, brutálně zničeno jeho 

vyhnáním po druhé světové válce. Po-

dobně poznamenala venkov kolektiviza-

ce a násilné vystěhování mnohých sed-

láků. Likvidace všech živnostníků a 

řemeslníků spolu s převzetím tzv. 

výrobních prostředků trvale porušila 

vazby na prostředí každodenního života. 

Socialistické školství pak dětem od první 

třídy důsledně převyprávělo celé naše 

dějiny.  

Měli bychom prohlubovat schopnost 

spolupracovat se všemi, kteří hledají ce-

sty k oživení památky na kulturu předků. 

Blížící se výročí bělohorské bitvy nám 

dává příležitost potkat řadu lidí, kterým 

není lhostejná naše kultura. V tomto pozi-

tivním pohledu platí evangelijní:         

„Kdo není proti nám, je s námi." 

 

 Mons. Adolf Pintíř      

Duchovní rádce SAG  
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V pondělí 7. 9. 2020 od-

poledne se na zahradě 

Lobkovického paláce 

v Praze na Malé Straně, 

který je sídlem německého 

velvyslanectví, odehrála za 

krásného pozdně letního 

slunečného počasí význa-

mná slavnost. 

Předseda Sdružení Acker-

mann-Gemeinde a bývalý 

ministr kultury ČR Daniel 

Herman obdržel v rámci 

této slavnosti německé 

státní vyznamenání Velký 

spolkový kříž za zásluhy 

s hvězdou. Udělil mu jej 

prezident SRN Frank-Walter 

Steinmeier a předal 

německý velvyslanec 

v České republice Chris-

toph Israng. 

Velký spolkový kříž za zásl-

uhy s hvězdou je prostřední 

z devíti tříd Záslužného řádu 

Spolkové republiky Něme-

cko a  je  je d iným 

německým spolkovým vyz-

namenáním. Německo ho 

uděluje za významné činy 

v politické, hospodářské, 

kulturní, duchovní nebo 

veřejně prospěšné činnosti. 

Daniel Herman se stal jeho 

12. nositelem z České re-

publiky, mezi kterými 

můžeme najít takové o-

sobnosti jako jsou Přemysl 

Pitter, Václav Havel, Miloslav 

Vlk, Karel Schwarzenberg a-

nebo Tomáš Halík.  

Christoph Israng odůvodnil 

udělení tohoto vyznamenání 

Danielu Hermanovi jeho 

dlouhodobou prací na poli 

česko-německého poro-

zumění a smíření. Zdůraznil 

přitom, že Daniel Herman 

„patří k osobnostem, které 

tento proces ovlivňovali a 

ovlivňují.“ K účastníkům 

přítomným slavnosti předání 

vyznamenání promluvil 

také Heinz Pollack, blízký 

přítel Daniela Hermana a kro-

nikář Českých Žlebů, který 

přednesl laudatio na nositele 

vyznamenání.  

V něm poukázal na význam 

šumavské obce Dobrá, která 

mezi jinými pravděpodobně 

stála u kolébky zájmu Daniela 

Hermana o česko-německé 

vztahy.  

Jeho rodina zde totiž zakou-

pila v polovině šedesátých 

l e t  m inu l ého s to l e t í 

opuštěnou chalupu, ve 

které se malý Daniel začal 

poprvé setkávat s česko-

německou historií tohoto 

kraje. Zde také se svými 

přáteli a za pečlivého do-

zoru represivních složek teh-

dejší státní moci opravil 

místní kapli. Pád železné 

opony v roce 1989 Danielo-

vi umožnil osobní setkávání 

s původním obyvatelstvem 

a účast na setkáních 

vyhnaných a vysídlených 

Němců z ČR. Hledal k nim 

cestu smíření a nalezl ji.  

Velký spolkový kříž za zásluhy s hvězdou  

pro Daniela Hermana  
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Ať už při svém kněžském působení, ať už 

později při svém působení ve veřejném i 

politickém životě. Heinz Pollack ve svém 

laudatiu zmínil celou řadu významných 

okamžiků v tomto angažmá. Za všechny 

uvedl jeho vystoupení na Svatodušním set-

kání sudetoněmeckého krajanského 

sdružení v Norimberku v roce 2016, kde 

promluvil vůbec jako první ministr české 

vlády, dlouhodobé nasazení ve Sdružení 

Ackermann-Gemeinde, kde působí jako 

předseda, či aktivní podílení se na práci 

rady Česko-německého diskuzního fóra. 

 

Slavnosti byli přítomni a novému nositeli 

vyznamenání blahopřáli i reprezentanti 

Ackermann-Gemeinde a Sdružení Acker-

mann-Gemeinde Martin Kastler, Matthias 

Dörr, Marie Smolková a Petr Křížek. 

 

Jménem členů obou spolků i jménem 

svým vyjádřili radost z uděleného vyzna-

menání a nositeli popřáli mnoho sil pro 

tuto jeho nepřehlédnutelnou a náročnou 

službu na poli česko-německého 

sousedství.  

Petr Křížek  

Foto: AG  

 

Děkujeme za vaši podporu! 

Daniel Herman v rozhovoru s Matthiasem Dörrem 

(AG) a Petrem Křížkem   
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Co ses v rámci svého ESC roku naučil? 

Z tohoto roku si odnesu opravdu hodně. 

Nejen do svého pracovního, ale i o-

sobního života. 

V kanceláři SAG 

jsem se naučil, jak 

organizovat různé 

akce a co všech-

no stojí za organi-

zací stojí. Za tím, 

než se něco 

doopravdy koná. 

Mnohdy to není 

totiž vidět, když se 

člověk něčeho jen 

účastní. Kromě 

toho jsem se naučil 

v různých designo-

vých programech pro PR, což mě opra-

vdu moc bavilo. Avšak to nejdůležitější, 

co jsem si ze svého praktika v SAG vzal, 

je, že komunikace je extrémně důležitá a 

bez ní to prostě nefunguje. To jsem se – 

někdy bolestně – musel naučit, ale na 

druhou stranu mě to posunulo dál. Ve 

svém osobním a sociálním životě jsem se 

pak za ten rok naučil, že musím být víc 

sebevědomý a že si prostě musím více 

věřit.  A především si nemusím stále lámat 

hlavu nad tím, co si o mně ostatní myslí 

nebo říkají. 

Co si myslíš o českém jazyce, budeš se 

mu věnovat i nadále? 

Velmi mě bavila čeština. Na jednu stranu 

kvůli tomu, že v části Německa, ze které 

pocházím – Berlín a severní Německo – 

není moc rozšířená a baví mě mluvit 

nějakou řečí, která je vlastně tak vzácná. 

Nehledě na to, že mám rád jazyky, které 

jsou tak rozdílné od těch, jež jsem se do 

teď učil. Čeština byla skutečně mým 

prvním kontaktem se slovanskými jazyky. 

A pokusím se češtinu dále rozvíjet, jak 

nejvíce to půjde.  

Plánuji například během svého studia co 

nejčastěji navštěvovat Česko, abych si 

jazyk zlepšil, nebo alespoň udržel. 

Jak ovlivnila korona tvou ESC službu? 

Koronavirus ovlivnil moje dobrovolnictví 

poměrně hodně, protože jsem se musel na 

dva měsíce vrátit zpět do Berlína. I když to 

bylo pěkné, být zase doma, tak to byl velký 

rozdíl oproti bydlení v Praze.  Nehledě na 

to, že jsem ztratil chuť pracovat, a pak mi 

trvalo dlouho, než jsem se zase vrátil do nor-

málu. Jsem moc rád, že jsem pak mohl tak 

rychle jet do Česka, abych zde zas mohl v 

klidu žít a fungovat. Ale nakonec pro mě 

korona znamenala vlastně jen to, že jsem 

jen zrušil naplánované cesty po Praze a 

okolí, kterými jsem chtěl lépe poznat 

Českou republiku. 

Co si myslíš o Češích? Jak na tebe působí? 

Celý rok v Čechách mě nesmírně bavil, a 

nakonec mám vlastně jen dobré a pozitivní 

zkušenosti. Jak s Českou republikou, tak se 

skvělými lidmi, které jsem zde mohl potkat. 

Především jsem rád, že jsem mohl potkat lidi 

ze Spirály na našich akcích a doufám, že se 

ještě na mnoha jejich dalších akcích pot-

káme! A také jsem měl milé kolegy v práci v 

Praze, což bylo skvělé. Ve svém životě před-

tím, než jsem se dostal k dobrovolnictví v 

SAG, jsem neměl s Čechami téměř nic 

společného a o Češích jsem nic nevěděl. 

Ale zjistil jsem, že jsou zde lidé velmi přátelští 

a otevření. Právě v tom, za co bývají Němci 

nejvíce kritizovaní – že jsou nezdvořilí nebo 

příliš chladní k cizím lidem, tam právě Češi 

bodují.  

Za všech okolností jsem vždy potkal někoho, 

kdo byl velmi přátelský  a za chvíli jsem měl 

pocit, že ho znám už dlouho. Češi jsou vždy 

velmi přátelští a otevření k cizincům, což se 

mi na nich velmi líbilo. 

 

Tobias Richter 

Rok s SAG - o Evropské dobrovolné službě 

Zdroj: SAG 
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Co ti rok s SAG přinesl? 

Celý rok u SAG mě v mnoha ohledech 

obohatil. Mohla jsem si vyzkoušet, jak se 

od začátku vymýšlí a plánují různé akce, 

na které detaily si člověk musí při tom 

dávat pozor a jak se vytváří jednotlivé 

části programu. Zároveň jsem se naučila 

mnoho o PR a kolik dá člověku práce, 

než vymyslí i jednoduchý post na Face-

book. Také jsem si vyzkoušela různé gra-

fické programy a mohla jsem si zlepšit 

znalosti nástrojů v Office. Doufám, že 

jsem si také za ten rok vylepšila své soft-

skills a získala jsem mnoho různých no-

vých pohledů. 

Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek z ESC 

služby?  

Mé nejhezčí zážitky jsou určitě ty z akcí, 

když člověk naplánuje všechny body 

programu. Sice je to hodně práce a stojí 

to mnoho nervů, než se naplánují 

všechny detaily, ale pak mám z toho o 

to větší radost, když se nějaká má idea 

prosadí. To mě bavilo. A také bylo 

vždycky prima, když jsem mohla na jed-

notlivých akcích poznat nové lidi. K tomu 

všemu jsem mohla být rok v Praze, což je 

skvělé město s mnoha památkami, ve 

kterém se dobře bydlí. Jen těžko ho bu-

du opouštět. Nakonec jsem zde též 

mohla poznat spoustu neuvěřitelně 

milých lidí, například v kanceláři, kde 

jsme měli vždy dost vtipnou a uvolněnou 

atmosféru. Zvláště při našem tradičním 

pojídání nudlí! Na to budu dlouho 

vzpomínat. 

Myslíš si, že česko-německé vztahy jsou 

stále i pro mladého člověka aktuální?  

Určitě. Dokonce si myslím, že jsou česko-

německé vztahy čím dál tím důležitější. 

Právě v nejistých časech, jako například 

v době pandemie koronaviru, je skvělé a 

uklidňující vědět, že na „druhé straně“ je 

nějaký kamarád, 

která na vás če-

ká a povzbuzuje 

vás. Výroky, že

„být nejsilnější 

znamená být 

nejsilnější sám“ 

jevnašem glba-

lizovaném světě 

nesmysl. Vztahy

mezi jednotlivými 

zeměmise musí navazovat a prohlubovat. 

A především je nesmíme považovat za sa-

mozřejmé.  

Jaké plány máš do budoucna?  

No, následující plán je, že budu studovat 

práva v Bayeruthu. Kromě toho chci 

v budoucnu samozřejmě často na-

vštěvovat Prahu a účastnit se setkání Jun-

ge Aktion a Spirály! 

Anna Nouri 

 

Sdružení děkuje Anně             

a Tobiasovi za jejich práci a 

přeje jim do života mnoho 

studijních i osobních 

úspěchů! 

Zdroj: SAG 

Více o ESC službě se dozvíte na: www.solidaritaetskorps.cz 
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Když se ohlednéš na své 

působení v SAG, za co jsi 

nejvíce vděčný a co prá-

ce SAG naučila?  

Práce pro Sdružení Acker-

mann-Gemeinde byla 

mojí první větší pracovní 

zkušeností a jsem za ni 

moc rád. Jsem vděčný, že 

jsem mohl potkat tolik 

zajímavých a inspira-

tivních l idí , ať už 

v kanceláři, na akcích a 

konferencích, které jsme 

pořádali, nebo v partnerské 

Ackermann-Gemeinde. 

Zároveň jsem rád, že jsem 

se mohl zblízka podívat na 

to, jak se organizují velké i 

malé akce. Doufám, že 

tyto organizační zkuše-

nosti budu ještě moct 

někdy využít – ať už ve své 

budoucí profesi nebo 

v církvi. 

Co SAG přeješ do bu-

doucích let její činnosti?  

SAG přeji především radost 

ze své činnosti. K tomu mu 

přeji odhodlané a nápadité

osazenstvo kanceláře, a

především pak hodně síly 

pro novou jednatelku Amál-

ku. A v neposlední řadě 

SAG přeji také aktivní 

předsednictvo a členy, bez 

kterých veškerá činnost 

SAG ztrácí smysl. 

Jaké plány máš od září? 

Co tě čeká?  

V následujícím půlroce se 

v mém životě odehraje 

mnoho důležitých změn. 

Především se smanželkou 

budeme stěhovat pryč 

z Prahy, což je ostatně 

hlavní důvod, proč končím 

v SAG. Ještě předtím ale 

pojedu v září a říjnu na stu-

dijní pobyt do Düsseldorfu, a 

následně bych rád dokončil 

své magisterské studium His-

torie.  

Uvidíme tě na některých 

česko-německých akcí 

jako účastníka?  

Samozřejmě! Rád bych 

zůstal v česko-německých 

vztazích a našel si v nich 

svou budoucí profesi. A na-

víc chci udržet kontakt 

s SAG.  

Ladislav Beneš 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Beneš o svém působení v SAG 

Projekty Spirály a Junge Aktion mají novou koordinátorku! 

Z jakého prostředí přicházíš a co si 

z něj chceš vzít do práce pro SAG?  

Do SAG přicházím po zkušenostech z 

formálního a neformálního vzdělává-

ní (v ČR, Německu, Dánsku a Bar-

mě). Obecně mě baví pracovat s 

lidmi, učení (se), propojovat teore-

tické informace s místním regionem, 

rozvíjet mezigenerační dialog a hle-

dat nové cesty (nejen ve vzdělává-

ní). Myslím, že moje předchozí zkuše-

nosti mě pro práci v SAG vybavi-

ly schopností vytvářet atraktivní pro-

gramy pro mladé lidi, možnosti k se-

tkávání a také flexibilně reagovat na 

různé výzvy. Uvidíme, jestli se mi to po-

vede i v SAG.    

Jakou máš zkušenost s mláděží a s česko-

německými projekty?   

Několik let jsem působila ve skautské organizaci, 

kde jsme spolu s týmem 

připravovali různé volno-

č a s o v é  p r o g r a m y , 

pořádali závody, výpravy 

i letní tábory pro děti a 

mládež. I při mých zahra-

ničních stážích jsem se 

snažila propojovat ak-

tuální společenská téma-

ta a mladé lidi (v Barmě 

to byly spíš environ-

mentálně osvětové aktivi-

ty, v Dánsku pak studentská výměna s českou 

Zdroj: SAG 
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nám podařilo vytvořit dvojjazyčnou knihu, 

výstavu, film a i do budoucna chceme v 

projektu pokračovat. Podařilo se nám ses-

bírat pamětnická svědectví napříč gene-

racemi i zeměmi a vytvořit tak unikátní 

soubor informací doku-

mentující zaniklé město, které 

kdysi znal celý svět. 

 

Co bude náplní tvé práce? 

V SAG přebírám po Amálce 

koordinaci česko-německých 

projektů pro mládež, se vším, 

co k tomu patří. Kromě toho 

budu také koordinátorkou pro evropské 

dobrovolníky. 

 

Na co se nejvíce těšíš, jaké máš očekávání 

a co bude tvá největší výzva? 

Těším se na práci v dynamickém týmu, 

který má chuť měnit svět k lepšímu. Mám 

radost, že mě čeká práce kreativní a 

různorodá, navíc v mezinárodním 

prostředí. Velkou (celoživotní) výzvou pro mě 

zůstává němčina a také schopnost nastavit 

si to, kde končí práce a začíná osobní 

život. Čeká mě ale jistě velké dobrodružství! 

 

Jaké máš plány, kam bys chtěla Spirálu 

SAG posunout? 

 Bavilo by mě propojit aktivity Spirály SAG s 

aktuálními výzvami, se kterými se v 

Evropě potýkáme. Myslím, že úzká spo-

lupráce s týmem mladých lidí k tomu 

bude vhodnou příležitostí. Také bych 

ráda využila svých kontaktů z před-

chozích projektů, což by mohlo vést k 

zajímavé synergii.      Uvidíme, snad nás 

výjimečné okolnosti nezastaví… 

 

Veronika Kupková 

Foto: SAG  

Zleva: Clara Gordzielik, Anne Wallusch, Amálie Kostřížová, Robin 

Stengel, Veronika Kupková, Mons. Anton Otte  

školou). Když jsem pak v roce 2014 odjela 

na Evropskou dobrovolnou službu do Sas-

ka, začala jsem se kromě němčiny více 

věnovat také společensko-historickým 

tématům. V roce 2016 jsme s přáteli 

natočili česko-německý dokumentární 

film "Generace 'N': Deutschböhme" o 

osudu českých Němců z Krušnohoří po II. 

sv. válce. Zkoumali jsme s nimi tuhle kapi-

tolu českých dějin, která byla do 

nedávna tabu (film získal také několik 

ocenění).  

Od roku 2017 do letošního jara jsem na 

gymnáziu v Kadani  vedla projekt, který 

měl za cíl kromě podpory přeshraničního 

dialogu, upozornit na to, co zmizelo pod 

hladinou stejnojmenné vodní nádrže. Se 

týmem česko-německých studentů se 

Kancelář našeho Sdružení 
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Kdy přesně bude výstava ote-

vřená? (v materiálech „na 

přelomu září a října“)  

 

Původně jsme měli otevírat 1. 

října, ale koronavirová krize 

nám to zkomplikovala. Výstavu 

tedy otevřeme až po novém 

roce, patrně v lednu 2021.   
 

Co v muzeu návštěvník uvidí? 

 

Uvidí moderní multime-

diální výstavu, která se 

snaží postihnout 800 let 

dějin německy mluvícího 

obyvatelstva českých 

zemí. Uvidí nejen „klasické“ 

muzejní exponáty, jako 

jsou barokní sochy či kraji-

nomalby, ale třeba i pro-

jekce, animace a vizualiza-

ce. 

Ocitne se uprostřed barokní 

krajiny, kde právě prochází 

p r o c e s í  k  J a n u 

N e p o m u c k é m u ,  o b -

líbenému světci Čechů i 

Němců, v pražské kavárně 

nebo také v hospodě 

v Lokti nad Ohří, která se ve 

dvacátém století příliš 

neměnila.  

Zde budou mít návštěvníci 

možnost vyslechnout rozho-

vory štamgastů v několika    

historických obdobích.     

  
Jaké jsou hlavní myšlenky 

výstavy? Proč výstava vznika-

la? A jaké narativy chcete 

zdůraznit?  

 

Výstava vznikala proto, aby 

připomenula, že německy 

ml uv í c í  obyva te l s tvo 

českých zemí bylo součástí 

našich dějin, přestože jsme 

je po roce 1945 z naší ko-

lektivní paměti vytěsnili.   

Chtěli bychom ve výstavě 

zdůraznit, že národnost ne-

musela vždy automaticky 

znamenat identifikaci s 

určitou           etnickou sku-

pinou, a že je kupříkladu u 

některých osobností obtížné 

 

Petr Koura a výstava „Naši Němci“ 

V muzeu města Ústí nad Labem/ Aussig se připravuje nová stála expozice s 

názvem ,,Naši Němci’’. Jak již z názvu vyplývá, výstava mapuje česko – německé soužití 

od raného středověku do 20. Století. Otevření výstavy bylo naplánované na konec září. 

Kvůli pandemii koronaviru bude výstava zpřístupněna až v novém roce. Výstavu pořádá 

Collegium Bohemicum, které bylo založena před 13 lety s cílem vypořádat se s kulturním 

dědictvím německy mluvících obyvatel v českých zemích.  

 

Výstava má zahrnovat celkem 20 výstavních místností. Bude tematicky a interaktivně 

stukturována od politického dění až po hospodářský vývoj, umění a sport.  Mezi expo-

náty je například osm soch Jana Nepomuckého, najdeme tam také obraz Emila Orlika 

vyobrazující T. G. Masaryka a mnoho předmětů každodenní potřeby.  

Foto: Deník/Klára Cvrčová 

O Petru Kourovi: 

 

Petr Koura je vystudovaný 

historik a politolog. Působil v 

Česko – německém fondu 

budoucnosti v Kanceláři pro 

oběti nacismu, v Oddělení 

pro dějiny 2. světové války, 

okupace a odboje v Ústavu 

pro soudobé dějiny a na 

Ministerstvu vnitra. Zabývá 

se především obdobím 

nacistické okupace Čech a 

Moravy.  

 

Mimo jiné vydal knihu Pod-

puklovník Josef Balabán, 

která vypráví o nejvýzamnějším 

protifašistickém odboji v 

Československu. Pracoval 

také jako poradce pro 

Českou televizi při tvorbě 

devitidílného seriálnu České 

století a filmu Jan Palach. 

Momentálně působí jako 

ředitel kulturně – vzdělávací 

a vědecké společnosti     

Collegium Bohemicum.   
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určit, zda byly Češi, Němci 

nebo Rakušané. Chtěli 

bychom tím naruš it 

přežívající stereotypy a 

mýty. 

Kolik lidí dnes třeba ví, že 

zakládací l stina Národního 

muzea byla sepsána 

německy nebo že libreto 

národní opery Libuše 

napsal spisovatel Jo-

sef Wenzig v němčině?    

 
Jak jste získávali předměty do 

sbírky?  

 

Collegium Bohemicum získalo 

na vytvořen í  sb í rky 

příspěvek od Česko-

německého fondu bu-

doucnosti, další exponáty 

jsme pak získávali formou 

zápůjček. Hodně nám 

v tomto ohledu pomohlo 

Muzeum města Ústí nad La-

bem.   

 
Které předměty jsou ve 

výstavě nejvzácnější? Čeho si 

nejvíce ceníte?  

 

To záleží na úhlu pohledu 

návštěvníka a jeho zaměření. 

Sportovní fanoušci ocení pla-

ketu pražského německého 

fotbalového klubu DFC, milo-

vníci literatury zase dopis spiso-

v a t e l e  M a x e  B r o -

da. Zájemcům o tech-

niku se zase bude líbit originál 

motocyklu Čechie, který jsme 

dostali zapůjčený. Já si zase 

t ř e b a  c e n í m  o b -

razu Emila Orlika znázorňujícího

T. G. Masaryka, při jehož 

vytváření stál dokon-

ce osobně pan prezident 

modelem.   
 

Co bylo při přípravě výstavy 

nejtěžší? Co Vás naopak příje-

mně překvapilo?  

 

Nejtěžší pro mě bylo vyrovnat 

se s úředními postupy minis-

terstva. Z akademické sféry 

jsem zvyklý vybírat si ke spo-

lupráci lidi podle jejich výsledků 

a kvalifikace, což mi systém 

z a d á v á n í  v e ř e j n ý c h 

zakázek nemužnil. Otevřeně 

přiznám, že jsem měl 

v uplynulých třech letech 

několik krizí, kdy jsem to chtěl 

vzdát. V těchto chvílích 

jsem záviděl hlavní postavě z 

románu Zámek (jehož první 

stranu rukopisu budeme mít 

vystavenou jako faksimile), 

protože absurdity, se kterými 

jsem se během přípravy výstavy 

setkal, by nevymysleli an i  a  

ka s Beckettem dohromady. Příje-

mně mě naopak překvapil náš 

zhotovitel David Syrovátka. Jsem 

rád, že ještě v naší zemi existují 

lidé, kteří jsou zapálení pro dobro 

věci.  

 

Jaké jsou záměry s výstavou do 

budoucna? Bude se nějak 

vyvíjet obsah nebo forma?  

Výstava je koncipovaná jako 

stálá, ale zároveň se počítá 

s určitými inovacemi, třeba 

po třech a pěti letech. 

Některé exponáty budou 

vyměněny, některé nové in-

formace dodány. Moderní 

technika umožňuje, aby 

výstava nezůstala statická, 

ale reagovala na aktuální 

vývoj.  
Jsou ve výstavě zobrazeni také 

křesťané? Případně vztah 

křesťanů a Židů?  

 

Křesťanství  samozřejmě 

nemůžeme opomenout, vždyť 

prvním pražským biskupem 

byl Dětmar pocházející ze 

Saska. Budeme se dále 

věnovat křesťanskému uni-

versalismu Karla IV., ale také 

lidové zbožnosti a kultu Jana 

N e p o m u c k é h o .  T é m a 

německy hovořících Židů by-

lo v konceptu, který jsem 

přebíral, poměrně po-

dceněno, takže bychom ho 

chtěli více zdůraznit, třeba 

zmínkou o pogromu na Židy 

v Chebu v roce 1350. Sa-

mozřejmě se věnujeme 

pražské německé židovské 

literatuře a v neposlední 

řadě také holokaustu.    

SAG 
Zdroj: SAG 
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O Hlučínsku a jeho identitě  

Historie Hlučínska a 

jeho národností složení  

Hlučínsko bylo součástí 

Pruska téměř dvě staletí. 

Úředním jazykem se stala 

němčina, která byla 

využívána na úřadech, ve 

škole a v zaměstnání. 

Hlučíňané v rodinách mlu-

vili „moravsky“ a také v ko-

stele se nadále mluvilo 

česky. Říšský kancléř Otto 

von Bismarck a jeho politi-

ka kulturního boje měla za 

cíl omezit katolickou víru a 

Hlučínsko vzniko 4. února 1920, tedy dva roky po první světové válce, a představovalo 

největší územní zisk Československa na poražených mocnostech. Společně s ním byla k 

republice připojena ještě oblast Valticka a Vitorazska. Hlučínsko však dominovalo jak 

svou rozlohou a počtem obyvatel, tak i koncetrací přírodních zdrojů a infrastrukturou. 

Hlavní důvod připojení  tohoto území bylo historického a etnického charakteru. 

Obyvatele žíjící na tomto území byli považování za germanizované příslušníky českého 

národa, které bylo třeba zachránit před úplnou záhubou v ,,moři německého živlu.’’ A 

protože se k národnostním požadavkům přidaly i historické nároky, stalo se nově vzniklé 

Hlučínsko jedinou částí Slezska, které bylo v roce 1742 připojeno k pruskému království, a 

opět se dostalo do svazku s českými zeměmi. 

Hlučínsko dnes tvoří 27 obcí a dalších několik městských částí Ostravy a jedna městská 

část Opavy. Území o rozloze asi 316 km2 je na jihozápadě ohraničeno řekou Opavou, na 

jihovýchodě řekou Odrou a ze severu hranicemi České republiky s Polskem. Centrum re-

gionu je město Hlučín, ačkoliv město Kravaře hrálo a dodnes hraje větší roli v tvorbě 

identity regionu... 

slovanské řeči na území 

Německa. Bismarckovi se nic-

méně nepodařilo Hlučínsko 

sekularizovat nebo omezit vliv 

katolické církve na jeho 

území. Katolická víra je na 

Hlučínsku dodnes silná a to 

patří k jednomu z kulturních 

specifik regionu, kterými se 

odlišuje od zbytku republiky.  

Většina obyvatel Hlučínska se 

živila prací na své vlastní 

půdě, tzv. „gruntu“, a také se-

zónní prací v Německu. 

Později se obyvatelé            

uplatňovali i v průmyslu v 

Horním Slezsku nebo do 

Porýní. Přesto byly kontakty s 

jinými částmi Německa nebo 

s českým Slezskem a Moravou 

kvůli nedostatečné infra-

O Anežce Brožové: 

Jmenuji se Anežka Brožová a 

jsem doktorandkou na 

Katedře německých a ra-

kouských studií, který je 

součástí  Institutu me-

zinárodních studií Fakulty 

sociálních věd UK v Praze. 

Bakalářské studium Česko-

německých studií jsem ab-

solvovala v Praze a Řezně, 

magisterský titul jsem získala 

ze Středoevropských studií 

v Praze a Krakově. Téma 

Hlučínska mě provází již 

několik let; v diplomové 

práci jsem se věnovala 

pomníkům padlých na 

Hlučínsku a nyní se věnuji 

dějinám Hlučínska po roce 

1945 .  D í ky rod inným 

kořenům mám k Hlučínsku, 

neboli Prajzské, blízko. Kromě 

toho mě ale tento region 

fascinuje svou jedinečnou 

historií a specifickými kul-

turními a společenskými fe-

nomény. Hlučínsko je jedním 

z mála pohraničních regionů 

v České republice, který          

i přesto, že byl v letech 

druhé světové války 

součástí Německa, zůstal 

p ř e vá ž n ě  o b y d l e n ý 

původním obyvatelstvem 

s nevyhraněnou národnost-

ní identitou. Díky tomu se 

na Hlučínsku zachovaly 

hmotné památky, ale 

také původní tradice a 

styl života předávaný 

z generace na generaci.  
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struktuře pouze řídké.  

Po první světové válce 

vzneslo nově vznikající 

Československo nárok na 

Hlučínsko a další oblasti v 

Horním Slezsku. Na území 

Ratibořska se měl podle 

původních návrhů konat 

plebiscit, nakonec ale bylo 

Hlučínsko připojeno k 

Československu podle      

Versaillské smlouvy v únoru 

roku 1920 bez plebiscitu. 

Hranice mezi Česko-       

slovenskem a Německem 

byla stanovena předsedou 

plebiscitní komise,          

generálem Henri le 

Rondem, který jednoduše 

nakreslil na mapě přímku 

mezi Bohumínem a Ketří 

(dnes polská Kietrz).  

Lidé na Hlučínsku i na Rati-

bořsku protestovali proti 

plánovanému připojení k 

Československu.  

Vilém Plaček ve své knize 

„Prajzáci“ uvádí několik 

důvodů pro nesouhlas s    

připojením Hlučínska k 

Československu. Jeho         

obyvatelé tvrdili, že v    Čes-

koslovensku není takový 

pořádek jako v Německu a 

lidé jsou lhostejní v katolické 

víře. Ve sčítání obyvatel z 
roku 1920 nicméně 

deklarovalo 83% populace 

Hlučínska českou nebo 

moravskou národnost. 

Vilém Plaček toto číslo 

vysvětluje tím, že většina 

obyvatel považovala za 

hlavní znak národnosti 

mateřský jazyk. 

Mnichovská dohoda mezi 

Německou říší, Itálií, Francií 

a Velkou Británií z 30. září 

1938 dovolila německým 

vojskům okupovat část 

Československa, tzv. Sudety 

bez ozbrojeného odporu 

Československé armády a 

bez reakce spojenců 

Československa. Většina 
obyvatel Hlučínska vítala 

Němce jako osvoboditele. 

Obyvatelé Hlučínska, kteří 

se narodili před rokem 1910, 

a také jejich rodiny a         

potomci automaticky získali 

říšskoněmecké občanství. 

Spolu s tím získali stejná 

práva i povinnosti jako 

ostatní občané říše, mezi 

které patřila také služba ve 

Wehrmachtu. 

Vojenská služba (ve wehr-

machtu nebo SS) se týkala 

asi 13 100 mužů z Hlučínska. 

Z nich bylo v SS asi 100 až 

240 mužů. Asi 150 až 160 z 

vojáků wehrmachtu se v 

zahraničí (většinou ve 

válečném zajetí) připojilo   k 

československému        zah-

raničnímu vojsku. Celkově 

padlo asi 3 300 vojáků a asi 

2000 z nich bylo zraněno ne-

bo zmrzačeno. 

Po znovuobnovení Čes- 

koslovenska se u většiny 

Čechů projevil velice nega- 

tivní vztah k Němcům, 

německy mluvících             

obyvatele Československa 

nevyjímaje. Nenávist k 

všemu německému po- 

dněcovali přední českoslo- 

venští politici.  

Prezident Beneš vydáním 

několika dekretů připravil 

půdu pro vysídlení 

československých Němců 

založeném na principu ko-

lektivní viny jako řešení 

národnostních problémů v 

poválečném Českoslovens-

ku. Dekretem 33/1945 Sb. z    

3. srpna byli českoslovenští 

občané, kteří měli německé 

občanství, zbaveni toho    

československého.mDekret 

se ale nevztahoval na lidi, 

kteří byli v době okupace 

„donuceni“německé 

občanství přijmout. Většině 

obyvatel Hlučínska bylo 

vystaveno tzv. osvědčení o 

národní spolehlivosti, které 

potvrdilo vlastnictví českoslo- 

venského občanství i během 

okupace. Dětem, které se 

narodily v době okupace, 

byly v roce 1945 vystaveny 

nové rodné listy.  

Vilém Plaček uvádí, že 

Československo si nemohlo 

dovolit odsunout o-

byvatelstvo z území, které si 

po první světové válce 

nárokovalo právě s ohledem 

na místní slo- vanské o-

byvatelstvo. Navíc i po druhé 

světové válce usilovalo 

Československo o připojení 

další části Ratibořska, kde žili 

další Moravci.              Z 
Hlučínska bylo odsunuto 

pouze 2 300 až 2 400 lidí.  

Nejvíce z nich bylo z Třebomi (457 

lidí), poté z Kravař (299), Sudic 

(290), Hlučína (216) a Koutů (201). 

Zbylí obyvatelé Hlučínska 

zůstali skupinou, na kterou se 

československé komunistické 

státní orgány dívaly s 

nedůvěrou. Důvodem byl 

jejich blízký vztah k N ě m e c k u 

a  příbuzní žijící ve Spolkově 
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republice Německo. Od 60. 

let 20. století dostávali 

pozůstalí po vojácích 

wehrmachtu důchody ze 

SRN. Z toho důvodu bylo 

Hlučínsko v porovnání s 

jinými regiony Českoslo- 

venska relativně bohaté.   

Lidé z Hlučínska byli             

stigmatizováni a diskrimino- 

váni ve věcech vzdělávání 

nebo získání pracovních 

míst. Změny po sametové 

revoluci přinesly Hlučíňanům 

stejně jako ostatním Čecho-

slovákům občanské svobo-

dy. Díky tomu měli možnost 

přihlásit se k 

německé 

(nebo 

slezské) 

národnosti 

a také 

zažádat o 

německé 

občanství. 

Pokud bylo 

žádosti 

vyhověno, 

mohli (a stále mohou) získat 

německý cestovní pas a 

odejít do Německa.  

Sociální a ekonomické 

kontakty na Německo tak 

byly obnoveny ještě dříve, 

než byl německý trh 

uvolněn pro příchod 

českých pracovních sil.  

 

Otázka identity lidí na 

Hlučínsku 

 

Kolektivní identita může mít 

různé formy, nejčastěji        

etnickou nebo národní. 

Mnozí autoři poukazují na 

to, že identita lidí na 

Hlučínsku je indiferentní,tedy 

národnostně      

nevyhraněná. Zde ale hraje 

roli ještě další forma identi- 

ty, a to regionální. Regio-

nální identita Hlučíňanů se 

vztahuje nejen na Hlučínsko 

jako území, ale také na 

společenství lidí, kteří tam 

žijí, k jejich kultuře, životním 

stylu a historii (tak, jak je 

udržována v místní kolek-

tivní paměti). Hlučínská re-

gionální identita je pevná a 

pro Hlučíňany přirozená. To 

vychází z toho, že na 

společném území žijí po ge-

nerace lidé s podobným 

životním stylem sdílející 

stejný dějinný osud.  

Socioložka Helena Ku- 

bátová popisuje výpovědi 

respondentů z Hlučínka na 

otázky týkajících se jejich 

identity – na to, kým se cítí 

být.  

Odpovědi byly různé: 
Hlučíňan, Prajzák, Čech, 

Slezan, Moravec,  Němec, 

Evropan.  

Jednu z indiferentních 

národnostních identit v 

průzkumu „zvolila“ přede-

vším starší generace 

Hlučíňanů. Mnoho respon-

dentů se cítí být spjato         

s německou kulturou           

z různých důvodů – kvůli 

výchově, rodinné historii, 

životnímu stylu nebo 

příbuzným v Německu. 

Respondenti s německým 

občanstvím ale uváděli, že 

si ho pořídili z praktických 

důvodů (kvůli cestování 

nebo práci v zahraničí). 

Mnozí se pak identitárně 

vztahovali ke společenství 

Hlučíňanů.  

 

 

Co se životního stylu týče 

(který je také směrodatnou 

kategorií pro tvorbu kolektivní 

identity), uváděli Hlučíňané 

jako typické vlastnosti 

„Prajzáka“ pracovitost, úctu k 
rodičům, vztah k půdě, 

šetřivost, pořádkumilovnost.  

Společně s identitou jde ruku 

v ruce také alterita, tedy 

pocit jinakosti. Pokud se 

Hlučíňané v rozhovorech vy-

mezovali vůči nějaké skupině, 

byli to Češi nebo tzv. 

„Císařáci“, tj. lidé z českého 

Slezska mimo Hlučínsko. 

Charakteristické pro Hlučínsko 

je i používání jazyka/jazyků. 

Buď jde o to, že starší rodinní 

příslušníci mluvili německy, a-

nebo že respondenti mluví 

nářečím – „prajzsky“ neboli 
„po našemu“. 

Jak zle vysvětlit národnostní 

nevyhraněnosti Hlučíňanů? 

Vilém Plaček to komentuje 

takto: „Před rokem 1920 bylo 

celkové smýšlení obyvatelstva 

na Hlučínsku německé. 

Hlučíňané o sobě říkali, že jsou 

Moravci, ale smýšlením byli 

Němci. Hlásili se ke své mo-

ravské mateřské řeči. Byli však 

přesvědčeni, že se hodí jen 

do rodiny a do kostela, 

kdežto do školy a úřadů patří 

němčina.“  

 

Text/Foto: Anežka Brožová 
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Srdečně vítáme nové dobrovolníky 

 Jmenuji se Clara Gordzielik a jsem nová dobrovolnice v SAG. 

 

Je mi 19 let a pocházím z Neuruppinu, malého města na 

severovýchodě Německa. Před nástupem do SAG jsem absol-

vovala střední školu ve svém rodném městě. Během prázdnin 

jsem navšítívila mnoho hlavních měst střední Evropy. Loni jsem by-

la také dvakrát v Praze. Líbilo se mi obzvláště staré centrum 

města s malými uličkami. Myslím, že všechny destinace v Evropě 

mají své kouzlo a stojí za to je vidět. Ale jsem také ráda doma, 

kde si vážím hlavně naší krajiny s lesy a jezery kolem Berlína. Těším 

se hlavně na poznávání nových lidí, na typicky české věci, a že 

už nebudu prozkoumávat Prahu a okolí jen jako turista.  

Rok ESC pro mě představuje velký životní krok, který mi doufám 

osobně pomůže. V nadcházejícím roce bych chtěla lépe poznat 

český jazyk a kulturu, ale také chci pomoci s organizací 

mezinárodních setkání. Doufám, že budu moci zdejší komunitu 

pozitivně ovlivnit a potkat spousty nových a příjemných lidí.  

 

Clara Gordzielik 

Jmenuje se Robin Stengel a je mi 18 let. Jsem z Altdorfu, malého 

města poblíž Norimberku. Toto léto jsem dokonočil střední školu. 

Pracoval jsem na částečný úvazek ve Wichernhaus Altdorf, in-

stituci pro tělesně a duševně postižené. Rád sportuji, ale 

nejraději hraju fotbal a volejbal. Nikdy jsem v České republice 

nebyl, ale od dětsví jsem byl členem YMCA a díky tomu jsem 

mohl poznat mnoho evropských zemí, například Itálii, Španělsko 

a Francii. Těším se, že v SAG potkám nové lidi a poznám jinou 

kulturu. V neposlední řadě se těším na Prahu, o které se mluví 

jako o nejkrásnějším městě v Evropě.  Těším se na nové výzvy a 

zkušenosti.  

Robin Stengel 

Zdroj: SAG 

Zdroj: SAG 



 18 

  

 

Našli jsme alternativní řešení a připravili pro vás podzimní setkání Spirály na 

téma: "Které výhody nám přináší EU?". Původně jsme se měli potkat v Rohru, ale 

věříme, že i pražská Bílá Hora bude mít svoje kouzlo.  Zvlášť když se můžete těšit na 

zajímavé hosty, kteří mají co říct! 

Rezervujte si tedy termín 20.-22. listopadu 2020 ve vašem 

diáři, případně se rovnou přihlašte. Zároveň prosíme,      

abyste sledovali aktuální pandemická opatření - akce se 

uskuteční pouze v souladu s aktuálními nařízeními MZ ČR. 

 

Akci finančně podporuje Hans-Seidel-Stifftung (Praha) a uskuteční se 

ve spolupráci s organizací Europeum - Institut pro evropskou poli-

tiku (Praha). 

Další informace na našich webových stránkách a na adrese:  

kupkova@junge-aktion.de  

Kde: Praha, Bilá hora 

Kdy: 20.-22. listopadu 2020   

Náklady: 350 Kč 

 

Skrze česko-německý dialog 

k lepšímu sousedství  
 

Myslím, že to mohlo být tak v roce 2017, 

ještě za mého studia v Berlíně. Tenkrát mě 

navštívila Amálka Kostřížová a při povídání u 

kávy jsme přemýšlely nad tím, co bychom 

mohly s Junge Aktion a Spirálou dělat. 

Nebylo by špatné zaměřit se více na cizí 

jazyk, říkala jsem jí. Shodly jsme se na tom, že 

by to i pro účastníky mohlo být zajímavé a 

užitečné, a tak se z ničeho nic zrodil nápad 

na realizaci česko-německé letní jazykové 

školy. Já jsem se pak sice už aktivně na její 

přípravě nepodílela, ale Amálka proměnila 

naše slova v činy a hned v létě 2018 se 

uskutečnila první letní škola češtiny a 

němčiny v Melchiorově Huti poblíž Plzně. 

Tenkrát jsem bohužel nemohla být u toho, 

ale z povzdálí jsem si říkala, že si ji příště 

nesmím nechat ujít! Přesto, že jsme na jaře 

roku 2020 měli všichni jiné starosti, podařilo 

se i druhou letní školu v srpnu 2020 

uspořádat.  A já byla konečně u toho!  

 

Nebudu přehánět, když řeknu, že to byl 

nejhezčí zážitek mého letošního léta.       

Podzimní setkání Spirály 

Jako lektorka jsem vždycky dopoledne 

trávila s milými studenty němčiny, kteří byli 

neuvěřitelně motivovaní.  

 

I ostatní lektorky, které připravily kurz 

češtiny, měly z účastníků podobný dojem. 

A každé odpoledne jsem se podivovala 

nad tím, jak jednoduše a přirozeně česko-

německý dialog funguje. Coby historička 

a nadšená studentka jidiš jsem si mohla 

splnit svůj sen: uspořádat workshop o jidiš. 

Přitom bylo jasně vidět, jak jsou různé 

jazyky, kultury i lidé propojeni. 

  

Atmosféra byla zkrátka uvolněná a 

přátelská, ať jste se zrovna učili novou cizí 

řeč, nebo klábosili večer u piva. Doufám, 

že se mi zase brzy poštěstí účastnit 

se podobných projektů. 
 

Eliška Pekárková 

Zdroj: SAG 

mailto:kupkova@junge-aktion.de
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Projekt Svatá Ludmila  

1100 let 

 

Tento měsíc jsme zahájili rok svaté      

Ludmily, známé české světice, babičky 

svatého Václava, patronky rodin a celé 

české země a zakladatelky vládnoucí  

 

 

 

 

 

 

 

dynastie. Projekt Svatá Ludmila 1100 let 

se její památce věnuje od roku 2015 a 

završení projektu proběhne v roce 2021 

na výročí od zavraždění svaté Ludmily 

na hradišti Tetín. Tento projekt je 

zaštiťován obcí Tetín, městy Mělník a 

Roztoky a farnostmi Berou a Roztoky. 

Na tomto projektu se ale může            

finančně nebo organizačně podílet 

každý z nás. Svatá Ludmila bude i pro 

Sdružení Ackermann-Gemeinde stěžejní 

osobou na naší únorové konference.  

 

Více informací na www.svataludmila.cz 

 400 let od bitvy  

na Bílé Hoře 

Na podzim si budeme připomínat důležitou 

historickou událost, která má česko - 

německý a ekumenický rozměr.  

V sobotu 7. listopadu 2020 se bude konat     

ekumenická pouť mládeže s konečnou 

zastávkou v klášteře Benediktinů na Bíle Hoře.  

Nedělní program začne mší svatou opět 

v kostele Panny Marie Vítězné, poté bude 

požehnán nový pamětní kříž a připomínku 

této události ukončíme koncertem 

v katedrále svatého Víta ve 20 hodin.  

Doufáme, že se epidemická situace zlepší a 

budeme moci na této připomínkové události 

vřele přivítat i německé účastníky.  

 

Více informací na www.benediktinky.cz 

Kulturní akce 

- podzim 2020  

Česko-německý projekt 

ProART Company a Phase-

Zero Production 

 

Letos uplyne 250 let od narození jednoho 

z nejvýznamnějších světových skladatelů 

Ludwiga van Beethovena. Ludwig B. je 

název projektu od českého souboru 

současného tance ProART Company a 

německého souboru Phase-Zero Produc-

tion. Cílem bude přiblížit život tohoto ge-

niálního skladatele skrze umělecké 

ztvárnění.  

 

Více informací naleznete na:  

www.proart-festival.cz 

Zdroj: www.svataludmila.cz 

 
Josef Mathauser: bitva na Bílé hoře 
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navzdory koroně 

 

 

   Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi 

sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.  

- z 1. listu Janova 1,7a - 

Společenství dobrých lidí se nemusí setkat osobně, aby šlo společnou 

cestou… I navzdory nepříznivé situaci bychom se s vámi rádi setkali            

- a to virtuálně!   

SAG společně - diskuze na Zoomu 

Dvakrát do měsíce bychom se s vámi rádi sekali online a prodisku-

tovali různá témata. K tomu bychom využívali platformu Zoom. 

První online setkání proběhne  ve středu 11.11.2020 a jeho tého zní 

„Které výhody nám přináší EU?“  

Pokud-li budete potřebovat pomoc s připojením na Zoom,           

neváhejte nás kontaktovat. Jestliže se nebudete moci připojit přes počítač, můžete 

se do diskuze připojit také pomocí telefonu. Další informace a link k připojení najdete 

na našich sociálních a webových stránkách a vašich emailech.    

Těšíme se na vás!  

SAG společně - dopisový maraton 

Společně s partnerskou Ackermann-Gemeinde v Německu    plánu-

jeme česko-německou výměnu dopisů mezi našimi členy.  

PŘIDEJTE SE I VY! Pošlete nám své jméno, adresu a my Vám zašleme 

další informace.  Chceme tímto podpořit zejména členy, kteří nemají 

možnost internetového připojení a potěší je každá pohlednice v 

poštovní schránce.  

Těšíme se na vaše přihlášky, které odesílejte na kostrizova@ackermann-gemeinde.cz nebo 

poštou na Sdružení Ackermann-Gemeinde, Vyšehradská 49, 128 00, Praha  

Máte nějaký další nápad, který by potěšil a pomohl  

v této situaci Vás nebo Vaše blízké?  

Kontaktujte nás na: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz 

nebo telefonicky: +420 736 533 667  


