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Výroční zpráva o činnosti spolku 
Sdružení Ackermann-Gemeinde 
v roce 2020 

 

 
 
 
Vážení a milí členové SAG, přátelé, příznivci, 
 
máme za sebou velmi neobyčejný rok 2020. Třebaže jsme na jeho počátku mohli ještě uskutečnit každoroční 
konferenci pořádanou naším sdružením, většina ostatních naplánovaných programů byla přesunuta do online prostoru 
anebo bez náhrady zrušena. Přesto můžeme konstatovat, že uplynulý rok byl z pohledu našeho sdružení úspěšný. 
Mohli jsme, byť za ztížených podmínek, naplňovat poslání našeho spolku tak, jak je zachyceno v jeho stanovách: 
„přispívat k budování společné Evropy, vycházeje z vědomí staletých vazeb mezi Čechy a Němci a z křesťanských 
zásad“. Předkládaná výroční zpráva dokládá, že jsme se velmi rychle adaptovali na nové podmínky a našim členům i 
široké veřejnosti nabídli jak všechen tradiční program, nakolik to bylo možné (putovní výstavu Svědkové lidskosti, 
výroční konferenci, tentokrát silně ekumenicky pojatou a tematicky věnovanou bitvě na Bílé hoře a jejímu dědictví, či 
jarní setkání Spirály na téma „30 let svobody ve střední a východní Evropě“), tak i nový programový formát uzpůsobený 
pandemické situaci. Jednalo se o řadu pěti podzimních diskuzních setkání „Společně navzdory koroně“, kterou jsme 
uspořádali prostřednictvím platformy Zoom. 
 
Tento program by nebylo možné naplňovat bez obětavé činnosti týmu naší kanceláře, bez angažmá členů 
předsednictva a kontrolní komise, kteří odvádějí na svých místech skvělou práci. Jmenovitě bych rád zmínil oba 
jednatele našeho sdružení – pana Jaroslava Ostrčilíka a slečnu Amálii Kostřížovou, která převzala otěže vedení 
kanceláře od června uplynulého roku. 
 
A jako každý rok nelze nevzpomenout a nepoděkovat našim podporovatelům, bez kterých by naše činnost nebyla 
možná. Dík patří především sesterské Ackermann-Gemeinde a jejímu Sozialwerku, Česko-německému fondu 
budoucnosti, České biskupské konferenci, Renovabis či Nadaci Konrada Adenauera, i všem soukromým dárcům. 
 
Do roku 2021 přeji naší organizaci dostatek odvahy a vůli k naplňování našeho poslání, k prohlubování česko-
německých vztahů a budování společenství napříč národy. Kéž nás při tom doprovází Hospodinovo požehnání. 
 
 

Daniel Herman 
předseda spolku 
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Profil organizace 
 
Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vznikl v České republice na počátku roku 1999 jako občanské sdružení. 
Navazuje na působení jiného spolku působícího od roku 1946 nejdříve v Německé spolkové republice a později i 
v Československu – Ackermann Gemeinde (AG). V roce 2012 začala v rámci SAG působit Spirála Sdružení Ackermann-
Gemeinde, skupina mladých do 26 let věku. SAG i Spirála SAG se hlásí k morálnímu odkazu a nejlepším tradicím 
Ackermann-Gemeinde. 
 
Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. století „Ackermann aus Böhmen“/„Oráč z Čech“ 
(česky vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 1994), které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového 
Města Pražského. Dílo je dialogem člověka se smrtí o životě a o smrti, o smyslu života, o bolesti… Zakladatelé 
Ackermann-Gemeinde byli natolik zasaženi tímto dílem, že po něm pojmenovali své sdružení. 
 
Sídlo SAG a Spirály a kancelář:  Vyšehradská 49 
     CZ-128 00 Praha 2 

 Česká republika 
 

     Tel. +420 736 533 667 
     Mobil: +420 722 107 761 
     E-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz 
     www.ackermann-gemeinde.cz 
FACEBOOK:  
www.facebook.com/Sdružení-Ackermann-Gemeinde-123290057728691/    
www.facebook.com/Spirála-Sdružení-Ackermann-Gemeinde-369839966421036  
 
IČ:      69058211 
DIČ:      CZ69058211 
 
Registrace spolku: Městský soud v Praze, spisová značka L 9657 
 
Počet registrovaných členu SAG k 31. 12. 2020: 307 osob z České republiky, Slovenska a Německa 
Počet registrovaných členu Spirály SAG k 31. 12. 2020: 54 osob z Česka a Německa 
 
Bankovní spojení:  
Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu: 2365190002/5500 
 
Vedení SAG zvolené pro období 2019-2021: 
 
Předseda sdružení a statutární zástupce:  Mgr. Daniel Herman 
Místopředseda sdružení:    Dr. theol. Petr Křížek  
Duchovní rádce:    P. Adolf Pintíř 
Jednatel/ka sdružení:   Mgr. Jaroslav Ostrčilík (do 31. 5. 2020), Amálie Kostřížová (od 1. 6. 

2020) 
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Členové předsednictva 2019-2021: 
PhDr. Michal Pehr, PhD., Ing. Petr Suchomel, doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc., Ing. Ralf Kohout, Mgr. Daniel Herman, 
Ing. Hans Korbel, Dr. theol. Petr Křížek, Kateřina Břendová – Spirála a Martin Kastler – spolkový předseda Ackermann-
Gemeinde e. V. 
 
Členové kontrolní komise 2019-2021: 
Heidemarie Ochozková, Gunthilda Klimešová, Borek Tichý 
 
Členové předsednictva Spirály 2019-2021: 
 

Břendová Kateřina mluvčí  
Deckert František organizátor aktivit v Praze 
Kolář Daniel zástupce mluvčí 
Procházka Šimon člen předsednictva 
Procházková Anežka člen předsednictva 
Sedlinská Marie-Anna člen předsednictva 
Šumníková Kateřina podpora členské základny 
Veselý Petr zástupce Spirály v partnerské organizaci JA 
Vosinek Michal člen předsednictva 
Zelinková Klára organizátorka aktivit v Praze 

 

 

Poděkování: 

Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto roce uhradili členský 
příspěvek. 
 
Děkujeme za finanční podporu a spolupráci německé Ackermann-Gemeinde e.V. a Sozialwerku der Ackermann-
Gemeinde München, České biskupské konferenci a Mons. Antonu M. Ottemu a Stiftung AG Stuttgart. 
Dále děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, nadaci Hanns-Seidel-Stiftung, Evropské unii, Renovabis e.V. 
Freising, nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, cestovní kanceláři CK Křížek. Stejně tak vyjadřujeme dík všem 
drobným podporovatelům za přispění a podporu, bez nichž by se naše aktivity nemohly uskutečňovat.  
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Přehled nejvýznamnějších událostí a činnosti v roce 2020 
 
Personální změny v kanceláři SAG 
Ladislav Beneš ukončil svou činnost v kanceláři SAG v červenci 2020. Jaroslav Ostrčilík ukončil svou činnost v pozici 
jednatele SAG k 31. 5. 2020, na pozici nastoupila projektová koordinátorka mládeže Amálie Kostřížová. Pozici 
projektové koordinátorky převzala k 1. 9. 2020 Veronika Kupková.  
 

Posily v kanceláři SAG 
V září 2019 dostala kancelář SAG nové posily, Annu Nouri a Tobiase Richtera. Oba dobrovolníci byli podporou kanceláře 
až do srpna 2020. Od 1. září 2021 nastoupili jako dobrovolníci Robin Stengel, který má na starosti především Spirálu, a 
Clara Gordzielik. 
 

Akce SAG a Spirály v roce 2020 
 

• 7. - 9. 2. 2020  Výroční konference SAG na téma: „Bílá Hora 1620-2020“ 
• 7. - 9. 2. 2020  Jarní setkání Spirály, Téma: „30 let svobody ve střední – a východní Evropě“ 
• 31. 7. – 1. 8. 2020 Česko-německá škola v Plzni „Skrze česko-německý dialog k lepšímu sousedství“  
• 11. 11. 2020  Společně navzdory koroně 

Zoom setkání na téma: „Jaké výhody nám přináší EU?’’ 
• 17. 11. 2020  Zoom setkání na téma: „Život v totalitě a/nebo demokracii’’ 
• 25. 11. 2020  Zoom setkání na téma: „Ne-násilí’’ 
• 2. 12. 2020  Zoom setkání na téma: „Doba post-faktická aneb čemu (ještě) věřit’’ 
• 9. 12. 2020  Němčina online- interaktivní hodiny německého jazyka s rodilými mluvčími 
• 16. 12. 2020  Zoom setkání na téma: „Vánoce v době koronavirové’’ 
 

 
Výstava „Svědkové lidskosti” 
 

• 4. 3. – 25. 5. 2020  Dům česko – německého porozuměni, Rýnovice  
• 12. 6. – 12. 7. 2020  Sborový dům církve bratrské, Ústí nad Labem 
• 28. 7. – 1. 9. 2020  prostory bývalého Františkánského kláštera, Hostinné 
• 1. 10. – 31. 12. 2020  kostel sv. Jakuba, Lipník nad Bečvou  
• 11. 11. – 31. 3. 2020  kostel sv. Jiří, Brušperk  

 
 

Akce, na kterých jsme se organizačně spolupodíleli 
 
• 8. - 13. 4. 2020  online Týden politického vzdělávání Junge Aktion a Spirála, téma:  

„Europe for Future – Future for Europe“ 
• 14. – 17. 4. 2020 online dny dětí a mládeže „Jarní Plasto“  
• 31. 10. 2020   online oslava 70 let Junge Aktion  
• 12. 9. 2020   Pouť smíření v rámci festivalu „Meeting Brno“ (Brno) 
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Výroční konference SAG „Bílá Hora 1620–2020“, 7. 2. – 9. 2. 2020 
 
Výroční konference SAG „Bílá Hora 1620-2020“ připomněla osudovou bitvu a uctila oběti dávného střetu i 
konfesních konfliktů obecně. 
 
Před čtyři sta lety se pár kilometrů za tehdejší Prahou střetla dvě vojska, souhrou náhod a do velké míry nechtěně. 
Bitva na Bílé hoře se přesto stala přelomem nejen v dějinách naší země, potažmo Evropy, ale také církevní historie. A 
proto se stala tématem naší výroční konference, která se konala o druhém únorovém víkendu v Praze. V programu 
nabitém zajímavými přednáškami a podnětnými diskuzemi nechyběla ani návštěva dávného bojiště a ekumenické 
nešpory. Naší ambicí bylo, připomenout osudovou bitvu ve všech jejích souvislostech, a především její dopad na vztah 
různých konfesí od sedmnáctého století do dnešních časů. K tomu je ale vhodné, vojenské střetnutí prve zasadit do 
širšího kontextu svojí doby, náboženského, společenského i politického. O to se v pátek večer postaral profesor historik 
umění Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Jeho přednáška byla plná zajímavých 
souvislostí i malých detailů, které nabitý sál přenesly do doby před čtyřmi staletími. 
 
Podobně charismatickým řečníkem je také profesor Stefan Samerski z mnichovské Ludwig-Maximilians-Universität, 
kterému pódium patřilo o sobotním dopoledni. Přestože ne vojenský, ale církevní historik, hovořil také o průběhu 
samotné bitvy. Kterou líčil tak poutavým a barvitým způsobem, že nejeden posluchač cítil řezavou vůni střelného 
prachu a studenou vodu v holínkách, jak se v ranní mlze brodí potokem vstříc opevněným pozicím stavovských vojsk.  
Profesor Samerski vysvětlil také okolnost zmíněnou v úvodu, totiž že se obě armády ani střetnout nechtěly. Tehdejší 
doktrína předpokládala měsíce manévrování vojsk, než jedné straně došel dech či peníze na žold. Velitel císařských, 
zkušený vlámský generál Jan Tserclaes Tilly, ovšem zastával notně cynický názor, že nechat umřít tisíce mužů na 
bitevním poli vyjde levněji, než je po celou zimu a kdoví jak dlouho ještě živit, šatit a zbrojit. Býval se neprosadil, kdyby 
do ležení katolických nevtrhl karmelita Dominicus a Jesu Maria s obrazem Panny Marie Strakonické, jíž protestantští 
vojáci údajně vypíchli oči. Po profesorově výkladu následovala diskuze moderovaná páterem Martinem Leitgöbem, 
farářem pražské Německé římskokatolické farnosti. V panelu vedle něj zasedli profesor Samerski, předseda 
Ekumenické rady církví a synodní senior ČCE Daniel Ženatý. A zakladatelka našeho spolku Helena Faberová, slovy 
pátera Leitgöba „matka Kuráž ekumeny“ v narážce na hru Bertolda Brechta odehrávající se za třicetileté války. 
Tématem diskuze byla ekumena v praxi, načež se účastníci přesunuli z Vršovic na Bílou horu, kde je již očekávala sestra 
benediktinka Francesca Šimuniová, aby je provedla areálem kláštera.  
 
V bělohorském kostele Panny Marie Vítězné poté duchovní rádce SAG mons. Adolf Pintíř a farářka Elisabeth Veronika 
Förster-Blume z pražské německojazyčné evangelické farnosti sloužili ekumenické nešpory za oběti konfesních 
konfliktů a smíření mezi křesťany. Dalším bodem programu byla nedělní přednáška doktora Martina Vaňáče 
z Ekumenického institutu Univerzity Karlovy, která přešla v diskuzi s doktorem Stanislavem Přibylem, generálním 
sekretářem České biskupské konference, a bývalým vedoucím ekumenického oddělení a šéfem úseku vnějších vztahů 
ČCE Gerhardem Frey-Reininghausem. Moderováni sestrou Šimuniovou hovořili o ekumeně v současnosti. 
 
Velmi povedenou atmosféru setkání i cenné podněty, které během víkendu zazněly, na závěr konference neopomněli 
vyzdvihnout předseda našeho spolku Daniel Herman a místopředseda Petr Křížek. Naše každoroční akce již má svoje 
pevné místo hned ve dvou kalendářích. Je významnou platformou, v jejímž rámci jsou tematizovány otázky víry, 
církevních dějin či postavení křesťana v dnešním světě. Zároveň ale představuje důležitou příležitost pro česko-
německé setkávání a pěstování přeshraničních vztahů. V současné době již sbíráme inspiraci pro další ročník 
konference začátkem února příštího roku.  
 

Jaroslav Ostrčilík 
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Jarní setkání Spirály, 7. 2. – 9. 2. 2020 
 
Letošní jarní setkání Spirály Ackermann-Gemeinde proběhlo v Plzni od 7. do 9. února. Diskutovali jsme o tématu: 
„Třicet let svobody ve střední a východní Evropě‘‘, o našich názorech na Evropskou unii a o sametové revoluci.  
 
V pátek jsme přivítali zajímavé referenty, jímž byli Florian Siekmann, poslanec bavorského zemského sněmu za stranu 
zelených a Luisu Rath, ředitelku kulturního programu Goethe Instititu pro střední a východní Evropu. Florian Siekmann 
hovořil o východním rozšíření Evropské unie a o výhodách Evropské unie. Zmínil i jeho náplň práce jakožto člena 
Výboru pro federální a evropské záležitosti. Následovala diskuze, ve které měli účastníci příležitost vyměnit si názory 
společně se zúčastněnými referenty. Po krátké pauze se slova ujala Luisa Rath, které hovořila o různorodých úkolech 
Goethe Institutu, které přispívají k mezinárodnímu porozumění.  
 
Následující den náš opět čekal bohatý program. Po tradiční společném zpívání Spirály Ackermann-Gemeinde, nás 
čekala simulace Evropského parlamentu. Zastupovali jsme různé parlamentní strany a diskutovali o tématech, jako je 
Evropa, životní prostředí nebo otázka obrany. Také jsme si vyzkoušeli, jak se přijímají zákony. Tato simulace nám jasně 
dokázala, jak je mnohdy těžké najít společný konsenzus. Bylo pro nás důležité, abychom aktivněji a interaktivněji 
přiblížili téma účastníkům. I letos se nám podařilo vést podnětné diskuze, do kterých se mohli všichni účastníci zapojit. 
Díky simulaci měli účastníci příležitost zapojit se aktivněji do tématu a vyzkoušet si jednání v Evropském parlamentu 
na vlastní kůži.  
 
Měli jsme také možnost prozkoumat město Plzeň v rámci naší městské rallye. Náš poslední společný večer jsme 
zakončili německou filmovou komedií „Good bye, Lenin!‘‘. Poslední den jsme diskutovali o budoucnosti Evropy a 
přemýšleli jsme, jako bude svět vypadat v roce 2050. Program jsme zakončili bohoslužbou.  
 
Celkový program byl velmi poučný a pestrý. Účastníci měli dostatek času na vzájemnou výměnu názorů a nápadů, opět 
se mohli vidět se svými přáteli nebo měli příležitost se nově seznámit. I letos se nám během dvou dnů podařilo téma 
intenzivně účastníkům přiblížit, což vedlo k velmi podnětné výměně názorů mezi účastníky.  
 
             Anna Nouri 
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Česko-německá letní jazyková škola 2020  
 
 
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 povzdáli 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. 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  

 
 
SAG společně – navzdory koroně  
 
Sdružení Ackermann-Gemeinde společně se Spirálou Sdružení Ackermann- Gemeinde dlouho přemýšlelo, jakým 
způsobem by mohlo přispět do virtuálního světa v době koronavirové. Situace se nezlepšovala a výhledy na světlé 
zítřky byly v nedohlednu. Abychom se mohli potkávat alespoň online, vymysleli jsme koncept online seminářů s velmi 
různorodou tématikou – od historických událostí, duchovní a filosofická zamyšlení k tématu „Ne-násilí“, ale i aktuální 
problematiku fake news a hoax od Zvol si info.  

 
"JAKÉ NE/VÝHODY NÁM PŘINÁŠÍ EU?" 
 
Ve středu 11. listopadu 2020 se přes platformu Zoom uskutečnila naše první online debata na téma ''Jaké ne/výhody 
nám přináší EU?'' ve spolupráci s Hanns-Seidel-Stiftung a Institutem pro evropskou politiku (EUROPEUM). Ten vznikl 
již v roce 1998 a doprovázel období před vstupem České republiky do Evropské unie. Jeho cílem tedy tenkrát bylo 
propojit dění v Praze a Bruselu. Poté, co se Česko stalo členskou zemí EU (1. května 2004) se role EUROPEA změnila – 
dnes je to think-tank, který se podílí na různých studiích k tématům spojeným s evropskými politikami a životem v EU 
i členských státech. Mj. poskytuje data pro média i konzultace či analýzy pro politiky a disponuje vlastními experty na 
různá témata. Mezi oblíbené aktivity, kterými se EUROPEUM prezentuje, patří např. "Café Europa" (cyklus různých 
debat s experty či politiky). Organizace také publikuje vlastní výzkumné výsledky (ve spolupráci s ostatními evropskými 
zeměmi i USA).  Spolu se zkušenými odborníky z EUROPEA, Martinem Vokálkem, Vítem Havelkou a Terezou 
Masopustovou, jsme mluvili nejen o výhodách a nevýhodách EU, ale např. také o tom, jak se o evropských tématech 
ne/daří komunikovat. S lektory jsme se podívali na různé aspekty těchto témat, diskutovali jsme o tom, jak se projevují 
v každodenním životě lidí a vyzkoušeli si i interaktivní hlasování (např. o tématu ne/přijetí EUR jako společné měny) či 
naše argumentační schopnosti. 
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Zajímavou částí tohoto vysílání byla také prezentace výsledků toho, jak Češi vnímají jednotlivá témata (na 
škále důležité nedůležité). Ukazuje se např. to, že možnost svobodně cestovat či studovat v zahraničí je důležitá pouze 
pro malou část veřejnosti. Naopak velká skupina lidí vnímá jako nejdůležitější téma bezpečnost, kontrolu migrace a 
vnějších evropských hranic. Není však zřejmé, jak velký vliv na to má momentální mediální/politický diskurz v Česku, 
nebo "jen" základní lidské potřeby... Zatím neexistuje studie napříč zeměmi EU, která by nám umožnila srovnání. 
Během večera zaznělo několik argumentů PRO a PROTI EU, nad kterými je dobré se zamýšlet a prověřovat jejich 
ne/platnost. Faktem je, že od doby evropské integrace (ze které se později stala EU) jsme jako Evropani nezažili žádný 
ozbrojený konflikt. To je v dějinách Evropy nejdelší doba míru (cca 70 let), kterou kdy tento kontinent zažil – a to není 
zrovna "malý" úspěch, který lze evropské integraci připsat.   
Mladší účastníci nejčastěji pozitivně vnímají možnost studovat v zahraničí, cestovat bez složitých vízových 
povinností, pracovat téměř kdekoliv a v jakémkoliv oboru, vyměňovat si zkušenosti napříč zeměmi, setkávat se...  
Starší diskutující také pozitivně kvitovali možnost pracovat v zahraničí, podporu chudších regionů (solidarita, rozvoj 
periferních oblastí), investice do inovací a životního prostředí (vč. například opatření proti suchu a revitalizace funkcí 
krajiny, která bude odolnější vůči změnám klimatu) a volný trh (podnikání či nakupování bez hranic).  
  
Dlouze se diskutovala i negativa, totiž ztráta národní identity a tradičních hodnot. To je pro spoustu lidí v Česku velké 
téma, i přesto, že evropské hodnoty jsou – na rozdíl od těch "českých" (!) - jasně definované v Chartě EU. Po jejich 
prostudování lze zjistit, že hodnoty, které má za cíl reprezentovat EU a ty "české" nejspíš nejsou v rozporu:  
Nás jako pořadatele velmi potěšila velká účast (nejenom z řad Spirály a SAG!)  na našem prvním online živém vysílání 
– bylo skvělé se s vámi alespoň takto "virtuálně" setkat a diskutovat o důležitých a aktuálních témat, která se nás 
bezprostředně dotýkají.  
 

‘‘ŽIVOT V TOTALITĚ A/NEBO V DEMOKRACII?“ 
 
U příležitosti státní svátku 17. listopadu jsme uspořádali naši druhou online debatu, tentokrát na téma velmi 
aktuální: “Život v totalitě a/nebo demokracii”. Moderování se tentokrát ujala Milada Vlachová, zkušená tlumočnice, 
překladatelka a jazyková animátorka. O svoje osobní zážitky z doby nesvobody se podělili zástupci dvou různých 
generací, Petr Pazdera Payne (1960) a David Vereš (1979). P. Pazdera Payne prošel různými zaměstnáními (pracoval 
jako sanitář, lesní dělník, vychovatel v Jedličkově ústavu, noční hlídač, topič). V 80. letech vystudoval evangelickou 
teologii a působil jako farář v Kadani a Chomutově (1989-1992). Je signatářem Charty 77. Na konci 80. let založil 
„Společnost za veselejší současnost“. V roce 1989 spolupracoval s Petrem Uhlem ve Východoevropské informační 
agentuře. Také byl přímým účastníkem událostí 17. listopadu 1989 v Praze na Národní třídě. Po změně režimu působil 
jako učitel na ČVUT, úředník na Ministerstvu vnitra nebo koordinátor v Člověku v tísni. Od 90. let píše prózu, poezii, 
dramatické texty (tzv. dramolety); je autorem souboru kázání. Kromě toho se věnuje též grafice. I do svojí literární 
tvorby promítá P. Pazdera Payne zkušenosti s každodenní realitou v době totality. Během debaty citoval např. ze své 
knihy Kol dějů (2011) a povídky Nedořečenost.  
 
Před samotnou debatou jsme prozkoumali to, co si dnešní mladí lidé a posluchači představují pod 
pojmem “totalita”: bezpráví, nemožnost svobodně (si) volit, beznadějná šeď, nemožnost vyjadřovat se k politice 
(veřejně), vycestovat, svobodně vyjádřit názor, šikana státu.  
Následně i naši hosté odpověděli na tuto otázku: nevybočovat, splynout s davem, šeď, obezřetnost, beznaděj, cenzura, 
bezútěšnost, chybějící perspektivy, rezignace, nedůvěra, represe, nesvoboda, pasivita, „příživnictví“. 
Dále jsme se zamýšleli nad tím, co mohl být pro lidi impuls k tomu opustit svoji vlast: útlak ze strany státu, nemožnost 
studovat nebo pracovat ve vysněném oboru, vyhrožování, zastrašování, (žádné) vyhlídky lepší budoucnosti, … “Doma 
se říkalo něco úplně jiného než na veřejnosti – vedli jsme takový dvojí život.” “Šlo o to lidi zlomit, třeba aby podepsali 
něco (i když nečetli to, proti čemu se vymezují) nebo aby vstoupili do svazů. I dlouhé vlasy byly důvodem pro 
perzekuce.” Specifickou roli tehdy hráli aktéři disentu, nebo třeba bytové semináře.  
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“U zrodu Charty 77 byli velmi vzdělaní lidé. Z toho měl režim strach. Byli jsme “vnitřní nepřátelé” státu a takové 
odpůrce bylo nutné, pomocí “vlivových opatření” zničit... Účastníci bytových seminářů počítali se zadržením... Člověk 
se bál akorát, když mu začali hrozit psychiatrií...” Proti nesvobodě se dalo bojovat i aktivismem, např. v rámci 
zmíněné Společnosti za veselejší současnost (zal. 1.5.1989). Její zástupci organizovali např. běh ulicí Politických 
vězňů za propuštění politických vězňů, kterého se tehdy účastnily desítky lidí, nebo psali dopisy (třeba i v maďarštině), 
např. s nabídkou brigádnické pomoci stříhání ostnatých drátů u maďarských sousedů. V negativní atmosféře, které ve 
společnosti panovala, šedi a beznaději, přinášely aktivity SVS osvěžení a šířili skrze svoji karnevalovou formu primárně 
dobrou náladu. Kromě toho např. SVS zorganizovala průvod, vůči kterému zasáhla Jednotka veselé bezpečnosti – 
s helmami z melounů a obušky z okurek. “Důležitá byla medializace našich akcí, dostat je do světa, upozornit na to, co 
se tu děje.” Aktéři nežádoucích aktivit se ale záhy dostali do evidence StB.  
Vedle SVS svými aktivitami veřejně vystupovalo i Nezávislé mírové sdružení, které usilovalo o demilitarizaci 
společnosti, náhradní způsob vojenské služby, organizovalo demonstrace v srpnu 1988 anebo happening před 
íránskou ambasádou na obhajobu Salmana Rushdího. “Šlo o to ukázat solidaritu – na podporu těch, kteří jsou zavření 
nebo pronásledování,” říká Petr Pazdera Payne, který se v něm také angažoval.  
Ze zkušenosti rodiny D. Vereše, která se rozhodla emigrovat v lednu 1989, jasně vyplývá, že naděje na lepší budoucnost 
byla tehdy v nedohlednu. Souhrou okolností se jim podařilo dostat do Bavorska, kde na čas uvízli v uprchlickém 
zařízení. “Tehdy, stejně jako dnes, nás migranty všichni lidé nevítali s otevřenou náručí. Ve škole mi děti dost zatápěly 
– řekl bych, že ty postoje ale převzali od svých rodičů.”  Po nějaké době si ale vybudovali novou existenci a o návratu 
zpět do Československa po událostech na konci roku 1989 nepřemýšleli. “Nikdo si tehdy nebyl jistý tím, jestli to vydrží, 
jestli je to změna trvalá. Neměli jsme jistotu, že se to zase nezvrtne zpátky... Dnes bych řekl, že se cítím jako Evropan. 
Člověk může mít víc domovů.”  
 
Závěrem jsme se dotkli i témat aktuálních: Jak se jako bývalý migrant dá vcítit do lidí, kteří přicházejí do Německa 
dnes? Proč se dnes společensky angažovat, když už tu “demokracii máme”? A proč se angažovat ve prospěch lidí, kteří 
o svoji demokracii a dodržování lidských práv dnes bojují (Náhorní Karabach, Hongkong, Bělorusko)? která mohl 
každý účastník sám reflektovat.  Beseda tak nabídla všem aktérům příjemnou možnost k ohlédnutí, resp. zamyšlení se 
nad tím, jak člověk jako jednotlivec může drobnými činy přispět k tomu, aby byla naše společnost více demokratická.  
 

K TÉMATU „NE-NÁSILÍ“ 
  
Ne-násilí bylo dalším tématem již pravidelných večerních setkávání členů Sdružení Ackermann Gemeinde s odborníky 
napříč společností. Dosáhnout poměrně ambiciózní cíl, probrat tak obsáhlé téma během 90 minut 
telekonference, přislíbily pomoci dvě výjimečné ženy – prof. Anna Hogenová, vedoucí Katedry filozofie Husitské 
teologické fakulty Univerzity Karlovy a Martina Viktorie Kopecká, absolventka stejné fakulty, husitská farářka a 
zástupkyně Církve československé husitské ve Světové radě církví.   
Ve své úvodní přednášce nejprve nabídla náhled na téma večera Martina Viktorie Kopecká, když jako základ pro úvahy 
o ne-násilí představila několik pasáží z Bible, především moment, kdy Ježíš mluví o největších přikázáních: „Miluj 
Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí,“ a „miluj svého bližního jako sám 
sebe.“ Základem ne-násilí je tak podle Kopecké právě láska, při které nejen milujeme, ale také dovolujeme druhému, 
aby nás miloval. Připomněla také, že cestou z ukončení násilí mezi lidmi mělo být třeba biblické Desatero, které nic 
nepřikazovalo ani nezakazovalo, ale v oznamovacím způsobu nabízelo lidem určité zásady jako samozřejmé. Pokud se 
těchto zásad, postavených na lásce k Bohu a lásce k bližnímu, budeme držet, máme podle Kopecké velkou šanci 
předejít násilí mezi sebou i uvnitř sebe sama. 
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Štafetu přednášející převzala asi po třiceti minutách prof. Anna Hogenová, aby téma otevřela z trochu jiné strany. 
Popsala pobouření, které svého času vyvolaly závěry Hany Arendtové z rozhovorů s Adolfem Eichmanem. Na jejich 
základě totiž popsala fenomén „banálního zla“, které není spojeno výhradně s krutými lidmi, ale je ho schopen 
provádět prakticky kdokoliv pod rouškou tvrzení, že jen plnil příkazy a svoji povinnost. Prof. Hogenová se tak dostala 
k faktu, že násilí (oproti například dříve krutým praktikám, jako bylo stahování z kůže zaživa) se stává méně viditelným, 
že „moderní zlo provádí násilí nenásilně. Něco je velmi kruté, a přitom to vypadá jako banalita.“   
V závěrečné části večera padla celá řada dotazů přímo od účastníků semináře, které mířily především k výkladu 
prof. Hogenové, došlo ale třeba také na téma postavení žen v církvi nebo v oblasti filozofie. Celkem asi patnáct 
účastníků si tak z večera odnášelo celou řadu podnětů k přemýšlení a k pozdějším soukromým úvahám.   
 
 

DOBA POSTFAKTICKÁ ANEB ČEMU (ještě) VĚŘIT?“ 
 
 Ve středu 2. prosince 2020 se v rámci cyklu "Online společně" uskutečnila již čtvrtá online debata, tentokrát na 
téma "Doba post-faktická aneb čemu (ještě) věřit". 
Naše pozvání přijal Vojtěch Bruk, absolvent politologie a bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně a spoluzakladatel projektu Zvolsi.info, jehož cílem je šířit osvětu ohledně mediální 
gramotnosti a kritického myšlení. V rámci tohoto projektu vznikla mimo jiné mediální příručka Surfařův průvodce po 
internetu, což je "jednoduchý návod, jak se ve světě médií nenechat vodit za nos a nevěřit koninám." 
 Spolu s dalšími členy týmu Vojtěch Bruk v roce 2017 obdržel cenu Gratias Tibi, kterou uděluje Člověk v tísni za 
občanskou aktivitu mladých lidí, jež pozitivně ovlivňují život ve společnosti. 
V roce 2018 také získali Cenu rektora Masarykovy Univerzity za přínos občanské společnosti. 
Je spoluautorem Nejlepší knihy o fake news (2018). Vojtěch Bruk nám prozradil, jak se lépe vyznat v obrovské záplavě 
informací, která se na nás neustále valí ze všech stran a jak poznat, zda se jedná o ověřená fakta nebo o dezinformace, 
které se s námi snaží manipulovat. Svou přednášku Vojtěch Bruk zahájil krátkým videem "Hadi mají nohy", které 
ukazuje, jak snadno nepravdivé informace vznikají a jak rychle se mohou šířit dál. 
 "Dezinformace tu vždycky byly a vždycky budou, obranou je vzdělávání, zvyšování mediální gramotnosti a posilování 
kritického myšlení." Právě o to spolek Zvolsi.info usiluje. Ve své práci se řídí mottem "Ukažte člověku manipulaci a 
vzděláte ho na den. Naučte ho manipulace odhalovat a vzděláte ho na celý život." 
Během poutavé přednášky jsme se dozvěděli, co se skrývá pod pojmy Hoax, Fake News či konspirační teorie a poté 
velká část večera patřila dezinformacím, které se v současné době šíří po celém světě v souvislosti s pandemií 
koronaviru. Vojtěch Bruk mimo jiné uvedl: "Když budeme rozdávat letáky o tom, že vakcína je v pořádku teprve 
v okamžiku, kdy už lidé jdou na očkování, tak už je na to pozdě." 
 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých tipů a užitečných zdrojů, ze kterých je možné čerpat informace či materiály do 
výuky, ať už je to Atlas konspirací, web Čeští elfové, učitelská platforma Svět médií nebo třeba publikace Dezinformační 
dezinfekce, která vznikla v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Kromě toho 
nám Vojtěch Bruk doporučil také tři filmy, které stojí za to shlédnout: Za horizontem, Velký hack a Sociální 
dilema.  V druhé části večera jsme hovořili například o sociálních bublinách a o algoritmech na sociálních sítích, o tom, 
zda existuje rozdíl mezi starší a mladší generací a zda je starší generace náchylnější k manipulaci nebo o tom, jaké 
nebezpečí mohou v budoucnu představovat tzv. deepfake videa. Během diskuze také zaznělo, že při vyvracení názorů 
je potřeba používat teorii vstřícnosti, nepřistupovat k člověku, s nímž se neshodneme, z pozice síly, ale projevit 
pochopení a vždy se snažit poskytnout alternativu. Na závěr Vojtěch Bruk zdůraznil, že je zapotřebí kvalitní vedení a 
dobrá strategická komunikace státu a zároveň důvěra obyvatelstva a fungující mediální výchova. Pokud se neziskový 
sektor snaží v této oblasti něco dělat, ale jde přitom proti komunikaci státu, tak je to pouze "chytání vody v cedníku". 
  

sag 
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Němčina online 
 
V době pandemie, kdy je důležité držet si odstup a věnovat více pozornosti svému zdraví, je obzvláště obtížné žáky 
dobře učit. Online vyučování představuje novou výzvu nejen pro učitele, ale také pro žáky. Často se vyskytují technické 
potíže, nefunguje kamera, zvuk anebo je špatné internetové připojení. Za těchto okolností přichází nová organizace. 
Mění se osnova, plánování zabírá více času, jelikož online hodiny vyžadují nové výukové metody, abychom studenty k 
obrazovce dostali a po více než půl roce online výuky pomalu dochází dech. V minulých letech jsem na gymnáziu 
Dobruška vedli interaktivní hodiny němčiny.  A bylo nám jasné, že tento rok nebudeme moci náš program uskutečnit 
prezenčně, a tak jsme začali přemýšlet o online variantě. S ohledem na současnou situaci pro nás bylo důležité dělat 
více než méně a trochu tím ulevit učitelům.  
 
Proto jsme vymysleli devadesáti minutovou lekci s různými programovými položkami s rozmanitým programem a 
hrami, které se zabývaly německým jazykem. Jednotlivé hry jsme také předkládali do češtiny, aby měli možnosti 
zúčastnit se i žáci, kteří němčinu tolik neovládali. Kromě toho netrvaly jednotlivé aktivity více než 15 minut, abychom 
udrželi jejich koncentraci.  
 
Cílem naší interaktivní online výuky je probudit zájem o učení němčiny a přimět je, aby mluvili co nejvíce německy. 
Abychom tohoto dosáhli ve dvaceti pěti členné třídě, pracovali jsme v menších skupinkách. Díky dobrovolné práci a 
praktika v SAG máme v současné době tři rodilé mluvčí, kteří tak mohou žáky ve skupinkách podporovat.  Díky tomu, 
že jsou rozděleni do menších skupin, má každý příležitost něco říct a tím si zlepšit němčinu. Navíc je mezní hodnota 
inhibice mikrofonu po zapnutí nižší, když vás slyší méně lidí. Přesto to vyžaduje více trpělivosti a více výzev žáky 
motivovat, aby mluvili. Je ale pravdou, že když naši interaktivní hodinu němčiny prvně vyzkoušeli na gymnáziu 
Dobruška, všimnuli jsme si, že se mnoho studentů rozmluvilo, až když jsme je oslovili.  
 
Naším prvním tématem byl, „Můj domov’’ a soustředili jsme se na popis pokoje. Abychom žáky podpořili, sestavili jsme 
list užitečných slovíček, který jsme učiteli předem zaslali. Využili jsme virtuální prohlídku domu na počítači, abychom 
mohli popsat různé pokoje a také jsme využili možnosti hrát na schovávanou virtuálně. Jeden z žáků si vybral pokoj a 
ostatní museli pomocí otázek ANO/NE hádat, kde se schovává. Dokážeme si do budoucna představit nové programy 
na další témata, abychom učitelům ulehčili práci s vymýšlením nových věcí.  
 
Kromě části programu, kde se dozvídají o konkrétním tématu, existuje i několik interaktivních her. Do programu jsme 
zařadili hru „Každý kdo…’’, aplikaci „Kahoot’’ a ,,Tabu’’. To jsou všechno hry, do kterých se mohou zapojit všichni a 
přinesou do hodiny příjemnou změnu. Při hře „Každý kdo…’’měl každý lepící papírek, který měl nalepený na kameře a 
v případě správného tvrzení ho z kamery odlepil. Díky tomu byla tak obrazovka krásně barevná. Tutu hru mohou hrát 
i ti, kteří mají vypnutou kameru. Do aplikace Kahoot se mohou žáci přihlašovat i přes mobilní telefon a při hře „Tabu’’ 
hádají, které slovo daný žák vysvětluje. Díky tomuto interaktivnímu programu je tak hodina dynamická a zajímavá. 
Program je upraven tak, aby pasoval do rozvrhu a vyhovoval tak časově žákům a učitelům. Více času jsme strávili u 
popisu místnosti.  
 
Sdružení Ackermann-Gemeinde by tímto chtělo čelit problémům dnešní doby a pomáhat tak lidem, kteří to potřebují.  
Proto bychom byli moc rádi, pokud bychom mohli zorganizovat více takovýchto interaktivních online lekcí a podpořili 
tak učitele a žáky. Samotná lekce skončila také vyhlášením vítězů. Během programu sbírali skupiny body a dostali tak 
možnost stát se vítězem dne! V podstatě se ale všichni stali vítězi. Koneckonců pracujeme společně na cíli 
zdokonalování německých jazykových dovedností a využití těchto dovedností v budoucím dialogu mezi národy.  
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