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Úvodní slovo  

Postní doba, kterou jsme v loňském i v  

letošním roce prožívali, se hodně lišila od let 

minulých. Vlivem zkušeností s koronavirovou 

pandemií se leccos ukázalo v nových                

souvislostech. Zříci se něčeho nebývá            

snadné. Postupně jsme se museli zříci mnoha 

věcí, které se zdály být naprostou samozřej-

mostí našeho života. Maličký, lidským okem 

neviditelný    virus, změnil zásadním způsobem 

život světa. Uvědomujeme si, že zdraví a život 

sám jsou velikou hodnotou, která vůbec není 

samozřejmá. Že chození do školy tak             

automatické být nemusí. Že cestování po  

světě, mezi Českem a Německem i po velké 

části Evropy dokonce bez pasu, může lehce      

skončit. Že není prostě možné zajít si do         

obchodu koupit si třeba nové boty.  

 

Se zvědavostí jsme možná dříve pokukovali po 

ženách z muslimských zemí se zahaleným     

obličejem. A dnes chodí se zahalenou tváří 

nejen ženy, ale i muži a děti. To všechno nás 

nějak ovlivňuje, vstupuje do našich životů,    

zanechává stopy. V těchto okolnostech se v 

posledním roce odehrává náš každodenní   

život. Těch mnoho věcí, které musíme pustit, je 

k našemu dobru, abychom chránili zdraví své i 

těch ostatních. Asi to tak nějak chápeme, ale       

příjemné a lehké to vůbec není.  

 

 

A v tom právě spočívá jinakost loňského i     

letošního postního období. Prostě se musíme 

postit od mnoha věcí, protože nemáme ani 

jinou možnost. Do té míry, do které budeme 

ochotní změněnou realitu na nezbytně              

nutnou dobu přijmout, nám bude lehčeji, než 

tomu, kdo bude revoltovat, nařízení                         

nedodržovat a tím ohrožovat sebe i své okolí. 

S těmi nařízeními je to jako s dopravními     

značkami. Také nás omezují, ale k našemu 

dobru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakazují, přikazují, upozorňují, abychom v        

pořádku dojeli k cíli. Jejich nedodržování se    

nevyplácí. Všichni jsme na jedné lodi. Čím více 

si to budeme uvědomovat a spolupracovat ve 

prospěch svůj i ostatních, tím dříve zdravotní i 

nadcházející ekonomickou krizi překonáme. 

 

Dalším rozdělováním společnosti, rozdmýchá-

váním nenávisti a snahou nahnat si na krizi     

laciné politické body se ničeho dobrého         

nedosáhne. Když už se to všechno děje, a Bible 

nás ujišťuje, že bez Božího vědomí nám ani vlas 

z hlavy nespadne, stálo by za to  dobře                

promyslet svoji hodnotovou stupnici, na čem 

nám opravdu záleží, abychom znovu neupadli 

do svých stereotypů a hektického způsobu         

života.  

 

A velikonoční svátky nám  dávají naději, že po 

utrpení Velkého pátku přichází Vzkříšení.  

Tak Vám všem přeji pokojné a radostné                   

Velikonoce.  

                                

          Daniel Herman 

 

      předseda spolku 

zdroj: SAG 
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Rok svatého Josefa, vyhlášený papežem 

Františkem, připomněl Evropu před 150 lety. Co 

se tehdy v Evropě dělo? Probíhal Vatikánský 

koncil, vypukla Prusko-francouzská válka,      

zanikl církevní stát, vzniklo Německé císařství. 

Tehdy 8. prosince 1870 papež Pius IX. - jako 

„vatikánský vězeň“ - svěřil církev do ochrany 

svatého Josefa. 

Má dnešní svět něco společného s dobou tak 

odlišnou? Na první pohled bychom řekli, že ne. 

Jenže celé 19. století bylo plné mimořádných 

změn, mizel nenávratně starý řád a mnozí byli 

plni očekávání. Lidi propojovaly nové komuni-

kace, vznikala nová centra života, měnily se 

pracovní příležitosti, mizely ustálené vzorce a 

pravidla, prohlubovaly se rozdíly mezi chudými 

a bohatými. Vznikala nová společnost a                 

nastolovaly se nové sociální otázky. Možná, že 

doba před 150 lety byla té naší podobná víc, 

než tušíme. 

Jako křesťané však žijeme ve zcela jiné situaci. 

Když 20. září 1870 obsadily piemontské                     

vojenské oddíly Svaté město a přerušily průběh 

koncilu, potvrdily tak nezvratný proces               

emancipace společenského uspořádání států. 

V průběhu dalších desetiletí nastává jejich            

odluka od křesťanské doktríny.  

 

V pátek 12. 3. 2021 se v Brně konalo rozloučení s                      

významnou duchovní osobností P. Františkem Líznou SJ 

(† 4. 3. 2021), který sloužil svému Pánu svým osobitým 

způsobem i v lidech na okraji společnosti (vězňům, 

bezdomovcům, Romům....). Bylo pro nás ctí, že se stal 

také členem našeho SAG, kde zanechal po sobě      

výraznou stopu jako kněz, který nejen mluvil, ale i     

jednal dle   božího milosrdenství a odpuštění! RIP. 

  Helena Faberová 

Postupně byla odmítnuta její nadřazenost nad 

společenskými vědami a následně byla               

prohlášena za soukromou záležitost. Tolik     

krátké ohlédnutí za uplynulými sto padesáti 

roky. Z perspektivy snoubence Ježíšovy matky     

můžeme vnímat zklamání, zranění a trpkost.  

Evangelista Matouš píše: „Rozhodl se proto,  

 

že ji propustí…“. Můžeme mít porozumění pro 

trpkosti minulého jeden a půl století, které 

křesťané pociťovali, ale pro nás platí: „Josef 

se probudil, udělal, jak mu anděl  přikázal“. 

P.S. Někdejší „vatikánský vězeň“ právě       

vstupuje do Abrahámových šlépějí, aby     

hledal jeho děti a přinesl jim „dobrou zprávu“. 

 

Mons. Adolf Pintíř 

duchovní rádce SAG 

Slovo duchovního rádce 

Vzpomínáme 

zdroj: Reuters 

  zdroj: SAG 
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75 let Ackermann-Gemeinde 

Dne 13. ledna 1946 – na výroční den  Matky   

Boží z Filipova - se setkali v Mnichově dr. Franz          

Haibach ze sudetoněmecké péče o mládež, 

křesťanský odborář Hans Schütz a augustinián  

P. dr.  Paulus Sládek z duchovní péče pro       

studenty a akademiky, aby se poradili     o tom, 

jak by bylo možné   pomoci milionům              

vyhnancům a především vlastním krajanům    

ze Sudet. Při tomto setkání se zrodila                   

Ackermann-Gemeinde. 

Program tohoto prvního setkání   Ackermann-

Gemeinde lze vyjádřit třemi slovy: „utěšovat – 

radit – pomáhat.“ 

Zazněla tam tehdy modlitba:  

„Nejsvětější, silný Bože. Velkým utrpením jsi nás 

postihl za naše hříchy. Ale vše, co jsi nám učinil, 

ó Pane, učinil jsi po spravedlivém soudu. Nám 

nepřísluší ptát se na hříchy jiných, musíme se 

vyznat z vlastní viny. Byli jsme vlažní ve službě 

Tobě, zatvrzelí v srdci a bez lásky k bližnímu, 

lhostejní vůči Tvému milosrdenství a vůči svátos-

tem. Vyznáváme se z toho   a  litujeme. Ty však 

rač oslavit své jméno a jednej s námi podle své-

ho milosrdenství. I když nás trestáš, chceš nás 

zachránit. Tobě chceme důvěřovat, Tvé prozře-

telnosti se svěřujeme, naše životy vkládáme do 

Tvých rukou. Chceme se opět   se vší vážností 

věnovat našim  křesťanským povinnostem, myš-

lenky na pomstu a  odplatu nechť nezískají     

moc v našich srdcích. Tobě chceme svěřit naši 

věc, neboť Ty jsi Pánem nad národy a všechny 

povoláváš před svůj soud.“ 

Svůj název  odvozuje  Ackermann-Gemeinde 

od  prvního literárního díla nové spisovné něm-

činy (kolem r. 1400) „Ackermann aus Böhmen“. 

Autorem je Jan ze Žatce.  

 

V důsledku mohutných civilizačních, duchov-

ních, společenských, politických změn         

zůstávají v rámci Ackermann-Gemeinde však 

stále následující zásady:  

 

 křesťanské východisko - AG se                  

zasazuje o obnovu církve a světa ve 

smyslu bratrství a spravedlnosti,                      

odpuštění a smíření.  

 osobní angažovanost – aktivní účast 

společenského, církevního i politického 

života, při schopnosti přejímat osobní 

zodpovědnost 

 ochrana  kulturních a historických      

hodnot 

 vzdělávací činnost - získávání znalostí 

historických, kulturních, náboženských a 

společenských reálií národů střední a 

východní Evropy 

 evropské   sjednocení – záruka                        

svobodné budoucnosti, lidské důstojnos-

ti a mírového soužití všech Evropanů 

 poskytování   duchovní i materiální      

pomoci lidem v nouzi, v minulosti i                        

utiskované církvi v Československu. 

 

Tato organizace byla založena německými 

vyhnanci  z Čech, Moravy a moravského Slez-

ska. Proto se soustřeďuje především na                  

východní a střední Evropu.  

Během dalších let postupně vznikaly různé  

formy práce Ackermann-Gemeinde: 

Sozialwerk der AG (mírová, sociální a charita-

tivní činnost), Hochschulring (kruh vysokoškol-

ských studentů), Junge Aktion  

Výroční zasedání 1952  

Schwäbisch Gmünd 

P. Dr. Paulus Sladek OSA (1908-2002) 

první duchovní rádce, přednáší 
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(aktivity mládeže), Institutum Bohemicum 

(kulturní a vzdělávací dílo AG, včetně studijní 

knihovny). V Německu se postupně vytvořily 

diecézní pobočky AG - centrála je však 

v Mnichově. 

V uplynulých 75 letech této organizace bylo 

nutno se flexibilně přizpůsobovat potřebám   

doby. Navázalo se mnoho užitečných kontaktů 

v rámci Evropské unie. Dlouhodobá je např. 

spolupráce s Českou křesťanskou akademií,     

naším českým SAG (spolek, který vznikl v roce 

1999 se sídlem v Praze a navazuje na dlouhá 

léta záslužné činnosti německé organizace                  

Ackermann-Gemeinde.  

Nesmíme zapomenout, jak mnoho němec-

kých členů AG ještě před změnami 

v devadesátých letech dováželo – s osobním 

rizikem -  pomoc utlačovaným křesťanům a 

příslušníkům německé menšiny do naší vlasti. 

Po pádu komunismu, kolik projektů na opravu 

chrámů, škol, vydávání literatury a  dalších  

aktivit bylo podporováno prostředky Acker-

mann-Gemeinde...Na závěr tohoto stručného                 

shrnutí snad bude čtenáře zajímat tento citát: 

„Odvrať se od zla a čiň dobro, hledej smír a 

konej jej neustále. Nad všechny pozemské  

věci miluj čisté a ryzí svědomí.“  (Jan ze Žatce, 

„Oráč a smrt“) 

Do dalších let přejeme naší sesterské                          

organizaci další roky plodné činnosti na úseku 

česko-německého dialogu a spolupráce! 

Helena Faberová 

zakládající předsedkyně SAG 

foto: AG 

Žena a dnešní doba  

v česko-německém kontextu  

konference SAG 

Naše letošní konference se 

zabývala rolí ženy v dnešní 

česko – německé společnosti. 

Postavení a role žen se měnila 

nejen v minulosti, ale mění se i 

dnes. Téma  konference  bylo  

inspirováno  1 100.  výročím  

smrti  svaté Ludmily, osobnosti, 

která hraje velmi důležitou roli 

v českých dějinách.  

Byla českou světicí, babičkou           

svatého Václava, vlivnou 

kněžnou a především pomá-

hala šířit křesťanskou víru v 

Českých zemích. Konference 

měla za cíl prozkoumat posta-

vení ženy ve společnosti a v 

církvi, a to z různých hledisek  

– historického, sociologického, 

politického a teologického.  

V rámci česko-německé      

konference jsme společně    

odpovídali na následující 

otázky:  

„Jak  se  v  průběhu  dějin     

odrážel společenské poměry  

na  postavení  a  roli  ženy  ve 

společnosti? Je možné dnes 

hovořit o identitě a poslání   

ženy? Co mají česká a         

německá společnost v této 

oblasti společného a v čem 

se případně liší?  

Jak se vyvíjelo působení žen 

ve veřejném prostoru v obou 

našich zemích v průběhu 20. 

století a jaké jsou dnešní              

zkušenosti s tímto působením 

na obou stranách hranic?“ 

Abychom si na tyto otázky      

odpověděli, pozvali jsme       

mnoho zajímavých hostů a     

referentů: v pátek 12. 2. 2021 

jsme se zabývali vývojem posta-

vení ženy v evropské civilizaci a 

v prostředí katolické církve.     

Př iv í tal i  j sme spolkovou          

předsedkyni BDKJ Elisabeth 

Maier a kancléřku Arcibiskupství 

pražského JUDr. Ing. Marii Kolá-
řovou, Th. D.  

Martin Kastler, 

poslanec EP a D. 

Daniel Herman, se 

zavázali k usmíření a 

živé německo-české 

čtvrti 
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která byla inspirací pro téma 

naší konference a jaký vliv 

má v dnešní době. Jaroslav 

Brož vyzdvihl roli svaté Ludmily 

jakožto průkopnice křesťan-

ství, které měla odvahu vydat 

se jinou cestou. 

 

Konference byla zakončena 

alternativní scénickou diskuzí 

napříč staletími s názvem 

„Žena v proudu času“ pod 

vedením absolventky operní 

režie a vědy  hudebního diva-

dla BcA. Kristýny Kopřivové 

MA. V scénické diskuzi bylo 

představeno šest historických  

osobností, které vedly rozho-

vor o ženě napříč staletími. V 

této části programu si zahráli 

členové naší mládežnické  

organizace Spirály SAG. Publi-

kum mělo šanci uhodnout  

totožnost historických osob-

ností. Každý, kdo se vyznal v 

historii, mohl poznat svatou 

Zdislavu, Jana Lucemburské-

ho nebo Marii von Ebner   - 

Eschenbachovou.  

 

V diskuzi  j sme mohl i                       

zaznamenat myšlenky dalších                   

významných osobností, jako 

byla   svatá Ludmila, Marie 

Terezie nebo Bertha von      

Suttner, ale také myšlenky 

dalších žen v průběhu času. 

Konference byla simultánně 

tlumočena do němčiny nebo 

češtiny, jelikož jsme měli jak 

české, tak německé účastní-

ky. V pátek se moderace ujal 

náš místopředseda Dr. theol. 

Petr Křížek a v sobotu                  

redaktorka České televize 
Hana Scharffová.  

Naši účastníci mohli konferen-

ci sledovat na čtyřech              

platformách: Zoom, YouTube, 

Facebook a TV Noe.  

V pražském hotelu Iris Eden, 

kde se konference odehrála, 

byl kladen důraz na dodržo-

vání hygienických opatření: 

zajistili jsme dezinfekce,                  

respirátory a dostatečný pro-

stor mezi všemi přítomnými. 

Protože jsme si vědomí toho, 

že v těchto časech chybí 

osobní kontakt více než kdy 

jindy, chtěli jsme i navzdory 

online přenosu propojit naše 

účastníky. Z tohoto důvodu 

jsme pro ně přichystali tzv. 
„Dopisový maraton za česko-

německé přátelství“, pomocí 

něhož si mohli vzájemně       

napsat dopisy o tématu                

konference anebo jen           

někomu z účastníků udělat 

rados t  poh ledn ic í  ve             

schránce. Diváci měli také 

možnost po celou dobu          

konference pokládat otázky 

jednotlivým referentům.  

Diváci se ptali  například na 

to, zda je možné být plnohod-

notnou matkou, a zároveň mít           

úspěšnou kariéru.  

 

V sobotu jsme na naší pódiové 

diskuzi přivítali zakladatelku a 

majitelku firmy SIKO KOUPELNY 

a. s. Ing. Jaroslavu Valovou, po-

litoložku a členku předsednictva                          

Ackermann-Gemeinde Barbaru 

Krause, římskokatolického kněze 

a biblistu doc. ThLic. Jaroslava 

Brože, Th.D. S. S. L. a v neposled-

ní řadě teoložku a autorku       

duchovní  literatury PhLic. Kate-

řinu Lachmanovou. Th.D.  

Jaroslava Valová se svěřila o 

svých zkušenostech  podnikatel-

ky a zároveň matky.  

Barbara Krause s námi hovořila 

online z Německa. V jejím              

příspěvku jsme mohli zazname-

nat čtyři teze o postavení žen: 

„Podílení se, participace a roz-

hodovací kompetence musí být 

rozšířeny, dominance mužů se 

po staletí v kulturách vyvíjela a 

upevňovala, v církvi je mužská 

dominance stále velmi výrazná 

kvůli hierarchické struktuře a    

vyloučení žen z kněžských úřadů 

a neexistuje jedna jediná žena.“  

Jaroslav Brož společně s Kateři-

nou Lachmanovou hovořili o             

teologických aspektech posta-

vení žen v církvi. Důraz byl           

kladen také na sv. Ludmilu,              

Paní Elisabeth Maier působivě a     

detailně popsala tři vlny hnutí za 

práva žen: od počátku hnutí za 

práva žen během Francouzské 

revoluce až po koncept 

„mainstreamingu“ v EU. JUDr. 

Ing. Marie Kolářová, Th. D.            

navázala se svým koreferátem o 

te o l og i c kýc h  a s p e k te c h                   

postavení žen a hovořila o tom, 

co se v průběhu historie u žen v 

církvi změnilo.  
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Příběh naší alternativní scénické diskuze či              

divadelní hry začal již koncem minulého roku, 

když jsme se setkali já, Christoph Mauerer a 

Kristýna Kopřivová online a diskutovali, o čem 

by naše hra měla být a jak bychom ji měli            

pojmout. Naše první nápady jsme si zapsali, 

začali nad nimi přemýšlet, dělat rešerše a          

první návrhy. 

 

 

 

 

 

 

Po novém roce jsme již zvolili jednotlivé                   

historické postavy a také, kdo je bude hrát.  

Nakonec jsme byli čtyři ženy, dva muži a             

jedna moderátorka, kteří na začátku nebu-

dou představeni, avšak v průběhu hry budou 

různými indiciemi odkrývat svou skrytou              

identitu. Ve čtyřech dějstvích budou všichni                   

diskutovat o významných ženách v průběhu 

času, o jejich činech či jak se celkově měnilo 

postavení ženy ve společnosti. 

Kristýna Kopřivová, která celou hru napsala, 

nás všechny zdárně vedla online při všech 

společných zkouškách, jelikož jsme se kvůli 

současným vládním opatřením mohli setkat 

naživo až při premiéře. S každým z nás                    

jednotlivě nacvičila online každou naši repliku 

a všichni jsme se již nemohli dočkat  

společného live představení. Celá konference, 

na jejímž konci byla naše hra uvedena, byla 

přenášena živě online z hotelu Eden ve Vršovi-

cích. Pro jistotu všech jsme se všichni nechali 

před představením testovat na koronavirus. 

Naštěstí jsme byli všichni negativní a s pozitivní 

náladou jsme se mohli vydat na místo našeho 

velkého výstupu. 

Kvůli zdravotním komplikacím nás autorka hry 

Kristýna vedla na dálku online při našich prvních 

zkouškách v hotelu Eden. Měla tak o všem více 

méně přehled, všechny zkoušky proběhly, byli 

jsme správně nasnímáni kamerami, správně 

ozvučeni a nic již nebránilo naší velké premiéře. 

V sedm hodin večer jsme nastoupili v                    

kostýmech, vše se rozjelo naostro a vyvíjelo             

velmi dobře. Naše alternativní scénická diskuze 

sklidila velký úspěch. Až na pár drobností, které 

diváci nepostřehli, vše klaplo na výbornou. 

 

 

 

 

 

 

 

Doufám, že v budoucnu budeme moci svůj            

výstup zopakovat a znovu diskutovat na téma 

žena v průběhu času, a doufám, že snad i před 

živým publikem. 

Daniel Kolář 

zástupce inscenace 

Alternativní scénická diskuze 

Paní Lachmanová poukázala 

v tomto ohledu na velké      

rezervy, pokud jde o podporu 

žen ve společnosti: „K tomu 

potřebujeme ekonomické   

parametry podporující mateř-

ství.“ Naproti tomu paní                     

Jaroslava Valová vzhledem k 

jejím zkušenostem zdůrazňuje, 

že díky modernizaci již bylo 

mateřství ženám mnohem                                                                      

ulehčeno.  

Máme velikou radost, že se 

v nám i v současné obtížné 

době podařilo konferenci 

bezpečně zorganizovat. 

Srdečně děkujeme všem 

účastníkům, referentům, 

hercům, moderátorům a 

technikům a tlumočnicím a 

těšíme se již teď na konfe-

renci 2022 doufáme již 

osobně s Vámi! 

sag  

Paní Valová společně s dalšími řečníky 

panelové diskuze, moderuje Hana 

Scharffová. 
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Otázky a odpovědi 

Elisabeth Maier:  

Řekla byste, že jsou ženy 

obecně nedostatečně zastou-

peny v politice?  

Podíváme-li se na to číselně: 

tak ano! V německém parla-

mentu je aktuálně 31% žen, v 

evropském parlamentu 40%. V 

německé spolkové vládě je 

podíl žen téměř 50%, ale když 

se podíváte například na ně-

mecké ambasády v zahraničí, 

jen 13% z nich vede žena.  

Samozřejmě máme Angelu 

Merkel a Ursulu von der Leyen, 

které jsou velmi důležitými že-

nami pro vývoj v Evropě. 

Dokazují, že ženy jsou také 

úspěšné ve vrcholné politice. 

Stále však potřebujeme více 

žen v politice. Proto se musí 

především změnit struktury.  

 

Myslíte si, že koncept 

„gender mainstreamingu“ je 

dostatečně efektivní nebo 

dostatečně rozšířený?  

Gender mainstreaming 

(strategie, jejímž cílem je     

odstranit genderovou nerov-

nost) byl a je dobrým krokem 

v překonání sociální  

Jakými tématy se Německá 

rada žen primárně zabývá?  

Německá rada žen zastřešu-

je přibližně 60 celostátních 

aktivních ženských organiza-

cí, a je tak největší zájmovou 

skupinou pro rovnost žen a 

mužů v Německu. Věnuje se 

širokým tématům. Rada žen 

stále bojuje za zákonem    

stanovenou paritu podílu žen 

v německém Spolkovém 

sněmu a za uznání a přeroz-

dělení pečovatelské práce. 

Aktuální jsou ale i témata   

jako například protifeminis-

tické pomlouvačné kampa-

ně, ohrožení naší demokra-

cie pravicovými radikálními 

silami a situace dívek a žen v 

Kdybyste mohla změnit jednu 

věc ohledně postavení žen ve 

společnosti, jaká by to byla?  

Zakázala bych genderový 

marketing u všech produktů 

pro děti. Růžové výrobky pro 

dívky, věci s motivem pirátů 

pro chlapce. Věřím, že k      

tomu, abychom změnili posta-

vení žen, potřebujeme ženy, 

které jsou vzorem a ukazují 

dívkám: „Vaše pohlaví Vám 

nemůže bránit nastoupit do 

zaměstnání, nosit konkrétní 

oblečení nebo mít rád kon-

krétní barvy.“ Pokud nám to 

ale výrobky pro dívky stále 

vsugerovávají, nemůžeme se 

těchto klišé rolí zbavit.  

A já prostě nechápu, proč se 

dudlíky prodávají pouze                  

v růžové a modré barvě a          

ještě k tomu se slovy: „Drama 

Queen“ a „Bad Boy“.  

nerovnosti. Znovu se však         

ukázalo, že v oblasti rovnosti 

mužů a žen jsou opatření         

koncipována jako procesy 

shora dolů. Způsobují nespo-

kojenost nebo přinejmenším 

komunikační problémy.  

Stále si ale myslím, že tento 

koncept dává smysl, ale je tře-

ba ho lépe vysvětlit a měl by 

být na některých místech im-

plementován demokratičtěji.  

Tam, kde jsou zavedeny 

pevné kvóty pro ženy, jsou 

ženy do politických rozhod-

nutí zapojeny stejně jako 

muži.  

Vede od roku 2012 Svaz ně-

mecké katolické mládeže 

(BDKJ), od roku 2016 je v 

představenstvu Německé   

rady žen. Studovala politolo-

gii, sociologii a ekonomii na   

Mnichovské univerzitě. Věnu-

je se sociální politice, vzdělá-

vání a prosazování rovných 

příležitostí.  
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Prof. Dr. Barbara Krause: 

Během Vašeho referátu jste 

zmínila čtyři teze. Jedna z nich 

zněla takto: ,,Podílení se, parti-

cipace a rozhodovací kompe-

tence’’ musí být rozšířeny.“  

Jaký by měl být podle Vás  

první krok k dosažení tohoto 

cíle?  

Naší společnosti by prospělo, 

kdyby byla účast na spolu-

rozhodování    rovnoměrně roz-

dělena mezi muže a ženy – 

podle všech zkušeností to vede 

k lepším výsledkům.  

Pokud budou ženy v některé 

oblasti nedostatečně zastou-

peny, bude nutné cílené a           

intenzivní hledání žen, které 

jsou v dané oblasti kompetent-

ní. Studie prokázaly, že je velmi 

účinné, když jsou konkrétně  

ženám zadány určité povinnos-

ti. Funguje to, pokud panuje 

určité pochopení na úrovni   

řízení – tam, kde převládají mý-

ty o mužské nadvládě nebo 

nároky na moc, si musíte občas 

pomoci s kvótami.  

Kdybyste mohla změnit jednu 

věc ohledně postavení žen ve 

společnosti, jaká by to byla?  

Neexistuje jedna jediná žena, 

ale ženy, které jsou velmi odliš-

né. Mají odlišné schopnosti, 

dovednosti, vlastnosti, charak-

tery, životní podmínky a odpo-

vědnosti, které jsou stejně           

důležité a legitimní jako u 

mužů. To znamená, že způsob 

rozhodování a participace, 

který byl dosud v mužské režii, 

musí být přizpůsoben.  Malý 

příklad - ženy jsou kromě za-

městnání aktivní také v          

rodinných záležitostech.  

Pokud se konference, na nichž 

se rozhoduje o důležitých                 

věcech, odehrávají v době, 

kdy je mateřská školka již za-

vřená a školní péče            

skončila, je účast žen automa-

ticky vyloučená.  

Společnost, která takové rozdí-

ly bere v úvahu (to je mimo-

chodem přístup takzvaného 

Gender mainstreamingu – 

genderové rovnosti mužů a 

žen), má šanci využít zkušenos-

tí a poznatků mnohem více 

lidí, zejména  více žen.  

Z toho plyne - vnímejte a             

přijímejte rozdíly! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslíte si, že jsou ženy  

obecně v církvi nedostateč-

ně zastoupeny nebo          

znevýhodněny? 

Církev se jako instituce po 

staletí v patriarchálních          

společnostech vyvíjela a         

nasávala mnoho způsobů 

myšlení. Je zcela jasné, že 

Ježíš mluvil a jednal se           

ženami odlišně, než bylo v 

jeho době obvyklé.  

Kupříkladu první vyznání víry, 

které je doložené v evange-

liu, vyjádřila žena, Marta.  

Ženy Ježíše doprovázely a 

neutekly ani na Křížové           

cestě. Marie Magdaléna      

byla prvním poslem vzkříšení 

Ježíše Krista a stala se tak 

apoštolem apoštolů.  

V raných církvích měly ženy 

vedoucí role, které byly ale v 

průběhu staletí potlačeny. 

Uznání rovnosti mužů a žen, 

které pochází z židovsko – 

křesťanské tradice (k tomu 

patří samozřejmě i rovná 

účast mužů a žen při rozho-

dování), stále v hierarchic-

kém světě církve postrádá-

m e .  Je  v y ž a d ov á n o                    

navrácení se k evangeliu.  

 

Mělo by podle Vás dojít k 

celospolečenské změně? 

Otázka je pro mně až příliš 

obecná: ve společnostech 

existuje mnoho různých úhlů 

pohledu a mělo by se o nich 

diskutovat (náš problém je, 

že mnoho lidí raději zůstává 

ve své ,,vlastní bublině’’ a 

nechtějí slyšet jiné názory).  

Ale tam kde převládá             

myšlenka, že ženy nemají co 

říci a muži za ně mohou           

rozhodovat, že násilí na                

ženách není důležité a že 

jsou méněcenné, 

Politoložka a historička, věnuje 

se vzdělávání mládeže a                   

dospělých. Pracuje jako profe-

sorka se  zaměřením na sociální 

a migrační politiku. Působí také 

jako referentka pro rovné                 

příležitosti. Od roku 1960 se             

věnuje dobrovolnické činnosti 

v různých oblastech církve a 

charity. Mimo jiné je členkou 

předsednictva naší sesterské 

organizace    

Ackermann-

Gemeinde.  

Barbara Krause na                      

konferenci SAG v roce  2019 
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JUDr. Ing. Marie 

Kolářová, Th.D.: 

tam se musí úhel pohledu          

zásadně změnit, neboť za tím 

je dominantní chování, které 

chce ženám popřít, že jsou 

stejně lidské jako muži.  

Takovéto chování se dá ale v 

naší společnost odhalit:  

ve vtipech, reklamách a                

chováních, které ze žen dělají 

předměty mužských fantazií.  

Je to vlastně velmi jednodu-

ché! Všichni jsme lidé a měli 

bychom se navzájem respek-

tovat. 

jsou jen kulturně podmíněné 

záležitosti, které se v čase             

proměňují.  

Do jisté míry je tento jev též 

generační záležitostí. Za jeden 

z nejproblematičtějších stereo-

typů považuji uvažování o             

ženách jako obětech, resp. 

sekundární viktimizace. Při                                             

objasňování násilných trest-

ných činů proti lidské důstoj-

nosti ženy se často objevuje 

otázka, zda si za způsobené 

násilí tak trochu nemůže              

sama. Umí si někdo představit, 

že je takto pohlíželo na muže? 

Jedno vtipné video ukazuje 

vyšetřování krádeže, kdy      

policistky vyčítají muži, ať se 

nediví, že byl přepaden a 

okraden, když byl oblečen do 

drahého značkového obleče-

ní. Zní to absurdně, ale ženy 

přitom obdobným poznám-

kám čelí.  

 

Podobně jako u domácího 

násilí, kde se též stále setkává-

me s řadou stereotypů.  

 

 

Ani sami soudci nedokáží             

přiměřeně trestat například 

znásilnění, protože jsou  

schopni kvalifikovat jen rozsah 

fyzického zranění, nikoliv               

závažné psychické trauma, 

které velmi často znásilnění 

provází, přičemž právě                 

psychické poškození může   

negativně ovlivnit ženu na 

dlouhou řadu let.  

Jaký máte názor na kvóty pro 

ženy? Měly by se zavést?   

 

Myšlenka v principu není                

úplně zcestná, pokud by kvóty 

měly platit po určitou dobu.  

Takovémuto opatření by             

musela předcházet široká         

debata podložená zkušenost-

mi z jiných zemí. Vnucení kvót 

nařízením shora by v každém 

případě přineslo víc škody než 

užitku.  

 

Kvóty odmítají samy ženy,  

protože by se cítily nedůstojně, 

byť na druhé straně se musejí 

stále vypořádávat s otázkami, 

jak si zařídí péči o děti a              

vůbec, proč nevyužijí maxi-

mální délku mateřské dovole-

né. V předmětu debaty se  

stále zapomíná, že péče o  

děti je záležitostí obou rodičů.  

 

Pro začátek by stačilo, kdyby 

existovala dostatečná nabíd-

ka možností skloubit péči o  

děti a práci (práce z domova, 

školky, daňové výhody kratším 

úvazkům, firemním školkám).  

 
Jak byste zhodnotila postave-

ní žen v soudnictví (je málo 

soudkyň)?  

 

Nemám takový přehled, 

abych dokázala zcela                

relevantně odpovědět.  

V návaznosti na první otázku 

bych jen chtěla dodat, že ani 

ženám není bytostně vlastní 

pochopit problematiku domá-

cího násilí, pokud se tématu 

nevěnují aktivně, anebo               

pokud s ním nemají osobní 

zkušenost. Obdobně se týká i 

sexuálního zneužívání, kdy i ze 

strany žen slyšíme scestné             

výroky svědčící o neschopnos-

ti nebo neochotě pochopit 

podstatu problému.  

 

sag 

Kancléřka            

Arcibiskupství               

pražského a                 

advokátka                    

Metropolitního                            

církevního             

soudu                        

Arcidiéze          

pražské.                

Publikuje články v Revue                

církevního práva, Studia theolo-

gica či v Právních rozhledech. 

Věnuje se také publicistice. 

Spolupracuje s Nadačním             

fondem Modrá Rybka zaměře-

ným na podporu projektů pro                   

zapojení mladých lidí do                   

veřejného života u nás a v           

zahraničí na výstavbu školy v 

indickém Manipuru. 

Ve které oblasti života se  pod-

le Vás nejvíce rozlišuje mezi 

muži a ženami?   

 

V naší stále ještě patriarchálně 

laděné společnosti, se setkává-

me se stereotypním uvažování 

o mužské a ženské roli a                    

dostatečně nevnímáme, že 

mnoho z toho, co se nám jeví 

jako ženám nebo mužům       

vlastní,  

Marie Kolářová na letošní konferenci v 

hotelu Iris Eden.  
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Proč jsou Velikonoční svátky tak důležité? 

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátek               

křesťanského světa. Proč? Ze dvou důvodů.             

Za prvé, protože nám Velikonoce poskytují            

odpověď na nejdůležitější otázku života: otázku 

smrti. Za druhé, bez Velikonoc by vůbec nebylo 

křesťanství. Dovolte mi tyto dva aspekty                   

vysvětlit. 

Velikonoce nám poskytují odpověď na nejdůle-

žitější otázku života. Smrt je základním problé-

mem každého člověka, neboť smrt zastihne 

každého z nás. „Incerta omnia, sola mors cer-

ta“, říká sv. Augustinus. – „Život je nejistý, smrt je 

zcela jistá.“ A smrt je nejen jistá, ale také               

všudypřítomná. „Uprostřed života jsme v smrti“, 

jak zní ve starém liturgickém chorálu. Umíráme 

uprostřed života, vždy, když ztratíme životní            

příležitosti například 

kvůli nemoci, stáří 

nebo odchodu           

blízkých. Otázka 

smrti je největším                      

problémem lidstva. 

 

Velikonoce nám na tuto otázku dávají                     

odpověď:  

A tou jest: Ježíš Kristus. Kristus pro nás zemřel, 

aby mohl porazit smrt. Ukázalo se, že je silnější 

než smrt. Pro nás to znamená: Smrt už nemá  

poslední slovo. Zmrtvýchvstání je možné, stejně 

jako nový život. Je možný pro všechny, kteří 

patří ke Kristu a důvěřují mu. Neboť to je jeho 

slib: „Žiji – a vy byste měli také žít!“ Neexistuje 

důležitější poselství, a proto jsou Velikonoce  

nejdůležitějším svátkem víry. 

Dostáváme se k druhému aspektu – bez 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista by křesťanství neby-

lo možné a nelze vysvětlit to, co začalo po             

Velikonocích. Zamysleme se nad situací na            

Velký pátek.  

Bylo tam málo Ježíšových učedníků, protože byl 

Ježíš zrazen a zatčen, všichni ho opustili a 

uprchli. Petr hrál obzvlášť nelichotivou roli, ze 

strachu před lidmi nechtěl mít se svým pánem 

co do činění. Ježíš byl popraven jako zločinec a 

rouhač a před jeho hrob byl položen těžký ká-

men. Kdyby to byl konec: jak by vzniklo křesťan-

ství? Jak by to došlo k jeho rozšíření a naopak 

ústupu pohanských náboženstvích? Proč měli 

najednou bázliví a malověrní apoštolové důvod 

následovat Krista? 

Podívejme se na pozoruhodnou proměnu            

Petra: Ten, který se neodvážil k Ježíši na Olivové     

hoře hlásit, stojí nyní na tržišti a káže. 

Kde se vzal takovýto obrat? Existuje pouze             

jedno vysvětlení: Smrt Ježíše Krista nemohla být 

to poslední, co se odehrálo. Muselo se stát           

něco velkého, mocného, převratného. Vědci 

považují  ,,Velký třesk’’ jako příčinu vzniku vesmí-

ru; nepředstavitelně silná exploze energie, která 

uvedla do pohybu evoluci. Zmrtvýchvstání Ježí-

še Krista je něco podobného: Velký třesk nové-

ho stvoření; vznik ohromné dynamiky, která usi-

lovala o svůj vrchol. Proto nevzpomínáme na 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista jako na událost dáv-

no minulou.  

Ne, jsme součástí tohoto hnutí, které vychází z 

Velikonoc. Jsme sami historií spásy: Přetvoření 

světa, univerzální Velikonoce, nová nebesa a 

nová země. 

Kéž nás Velikonoce                  

naplní radostí, nadšením 

a odvahou, kterou byli 

naplněni Kristovi učední-

ci, a která z nich udělala      

nové lidi.  

 R.D. Thomas Hüsch  

     farář Německé     

 římskokatolické farnosti v Praze  



 12 

  

Už přes rok jsou česko – německé vztahy               

ovlivněny koronavirou pandemií. Vztahy,                     

důvěra a přeshraniční spolupráce, jež jsme 

pečlivě společně roky budovali, stojí před              

těžkou zkouškou. 

První velkou zkouškou bylo již uzavření hranic z 

české strany 12. března roku 2020. To ovlivnilo 

jak rodiny, tak turisty, ale především pendlery. 

Po dlouhých jednáních na všech úrovních jsme 

i díky roli německého velvyslanectví v Praze za-

vedli od 14. dubna nové podmínky pro                    

pendlery. Rozhodnutí, že by měly diplomatické 

nóty vydané velvyslanectvím, umožnit                         

zaměstnancům kritické infrastruktury dojíždět 

do Německa navzdory uzavřeným hranicím, 

způsobilo přetékání poštovních schránek velvy-

slanectví .  

Zaměstnanci včetně samotného velvyslance 

byli zaměstnáni s     

vydáváním těchto 

nót. 

Ve stovkách emailů, 

které nám přišly, 

jsme mohli vidět,  

jaké komplikace 

uzavření  hranic pro 

jednotlivce, rodiny, 

podniky a regiony 

znamenalo. 

Ze všech sil jsme se snažili najít řešení pro                 

každou situaci (tímto způsobem jsme v březnu 

nebyrokraticky vyřešili přeshraniční přepravu 

kysaného zelí mezi Českou republikou a Horním 

Falcem). Důležitou roli sehrál Česko-německý 

fond budoucnosti, který na novou situaci                   

zareagoval velice rychle speciálními programy.  

Na tyto projekty bylo v první vlně pandemie            

vyčleněno okolo 400 000 EUR.  

Dalších 300 000 EUR bylo vyplaceno v polovině 

února 2021 pro akutní pomoc příhraničním            

regionům. Rozsah podpořených projektů byl 

velký: od sboru dobrovolných hasičů v Chebu, 

kteří vypomáhali při povinném testování              

pendlerů, přes církevní zařízení, která podporují 

děti při distanční výuce nebo bezdomovcům, 

až po podporu obětí nacismu a podporu           

sdružení, které pomáhaly lidem v nouzi. 

Když v Čechách na podzim udeřila druhá vlna, 

vyslal Bundeswehr lékaře do Vojenské                        

nemocnice v Praze. Německo České republice 

poskytlo také 100 ventilátorů. V prosinci a za-

čátkem roku 2021 podpořilo německé velvysla-

nectví projektem ,,Umělci v tísni‘‘ pracovníky v 

kultuře na rodičovské dovolené částkou 5000 

EUR. Tato skupina nemá během rodičovské do-

volené po delší dobu žádný vlastní příjem, a tak 

nedosáhla na kompenzace od státu. Během 

čtvrté  vlny bylo Bavorsko a Sasko připraveno              

převzít některé 

p a c i e n t y  z           

České republiky.  

K tomu byly           

odhodlány také 

další spolkové 

země, jak sdělila 

k a n c l é ř k a              

Angela Merkel premiérovi Andreji Babišovi při 

telefonické konferenci 23. února.  

Česko-německé vztahy v dobách pandemie 

Foto: Předání ventilátorů  
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I v Plzni žili Němci 

Člen Ackermann-Gemeinde Christoph Mauerer se v rámci doktorského studia věnuje bývalé ně-

mecké menšině v Plzni – Na Západočeské univerzitě v Plzni učí na nových „Bavorských studiích“ 

O Christophu Mauererovi: 

Vyrůstal v  Bavorském lese 

v příhraniční obci Neukirchen b. 

Hl. Blut (Nové kostely u svaté krve). 

Po maturitě pracoval v rámci                      

Evropské dobrovolné služby jeden 

rok ve středisku mládeže Salesiánů 

Dona Boska v Praze-Kobylisích. 

Díky této zkušenosti se učil česky a 

ovlivňovalo to jeho další studijní a 

volnočasové zájmy. 

Vystudoval obory germanistiku, 

bohemistiku a katolickou teologii 

na univerzitách v Řezně, v Pasově 

a v Praze (erasmus). Od roku 2013 

se angažuje v mládežnickém      

spolku Junge Akt ion der                       

Ackermann-Gemeinde.  

Po státnicích na univerzitě v Řezně 

pokračoval v doktorském studiu 

na katedře antropologie a                       

etnologie na Filozofické fakultě            

Západočeské univerzity v Plzni.  

Pod vedením doc. Petra Lozoviu-

ka bádá o bývalé německé            

menšině v Plzni. Zároveň na ZČU 

učí na katedře germanistiky a         

také se věnuje překládání.  

Západočeská metropole               

P l zeň  je  dnes  jedno 

z nejdůležitějších míst česko-

německého dialogu v České 

republice. Najdeme tam            

kancelář Koordinačního            

centra pro česko-německou 

výměnu mládeže TANDEM, 

dále česko-německou mateř-

skou školu Junikorn a také           

Spirála Sdružení Ackermann-

Gemeinde v Plzni pravidelně 

pořádá česko -německá            

setkání mládeže. 

Ale i v minulosti byla Plzeň  

místem setkávání Čechů a 

Němců a Mže přes staletí žila 

německá menšina.  

 

Podle sčítání lidu v roce 

1880, kdy město Plzeň mělo 

teprve okolo 39.000 obyva-

telů, se hlásilo zhruba 7.000 

Plzeňanů (neboli 18%) 

k německé národnosti.  

V dalších desetiletích počet 

obyvatelů silně stoupl,              

především kvůli industrializa-

ci a příchodu dělníků, kteří 

p o c h á z e l i  p ř e v á ž n ě 

z českého venkova. A tak 

v roce 1930 ze zhruba 

115.000 Plzeňanů bylo již 

pouze 6% Němců. 

V tomto národnostně              

demografickém vývoji se 

Plzeň velmi podobá Praze. 

Tato čísla jsou známá. Jinak 

však zůstává ještě mnoho 

bílých skvrn ohledně            

Plzeňských Němců.  

Proto se tomu doktorand             

Christoph Mauerer na             

Západočeské univerzitě 

v Plzni věnuje. 

Spolkové země Sasko, Bavorsko a Durynsko             

poskytly 15 000 vakcín Karlovarskému kraji, který 

byl pandemií zasažen nejvíce. Během poslední-

ho roku jsem dokázali, že po tři desetiletí                     

budovaná důvěra se vyplatila. Dialog probíhá 

na různých úrovních: telefonáty mezi ministry, 

diskuze na regionální úrovni nebo také                       

podpora ekonomiky a podnikání. Ke zlepšení 

vzájemných vztahů přispívá také úzká spoluprá-

ce mezi německým velvyslanectvím v České 

republice a českým velvyslanectvím v Berlíně a 

Ministerstvem zahraničí. Nesmíme opomenout 

také občany na obou stranách hranice a jejich 

iniciativy k překonání hranic.  

Například facebooková skupina Soboty pro 

sousedství, která už rok zve na různá setkaní, 

které podporuje i              

velvyslanec, aby 

se nepřeruši l             

kontakt mezi  

sousedy na obou 

stranách hranice. 

text a foto: Katrin Bock                                                 

Německé velvyslanectví v Praze   
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Jeho disertační projekt je                   

interdisciplinárně etnologicko-

germanisticky zaměřený. Cílem 

je ujasnit, jaká to vůbec byla 

menšina, ze sociologického a 

sociolingvistického  hlediska 

(např. otázka nářečí). Dále má 

být zkoumáno, jakou měli Plzeňští 

Němci identitu a v neposlední 

řadě také, jak vypadalo            

česko-německé soužití ve velko-

městě na západě Čech.  

K tomu nám mohou pomáhat 

dobové prameny jako například 

noviny z období první republiky.  

I když byla německá menšina 

v Plzni malá, tak přesto měla                    

rozsáhlou jazykovou infrastruktu-

ru. Vedle německojazyčného 

školství, německých spolků a           

německého divadla existovaly i 

německé noviny Pilsner Tagblatt. 

Třeba z jejich inzerátů se dají            

vyčíst zajímavá sociolingvistická 

zjištění. 

Tak se v nabídkách zaměstnání 

či v žádostech o práci často            

objevuje zmínka o tom, že je          

potřeba znalost českého i               

německého jazyka (resp. že              

dotyčná osoba jimi disponuje). 

Z toho je vidět, že v každodenním 

pracovním  životě pravděpo-

dobně existovaly úzké styky na-

příč národnostních či jazykových 

hranic.  

Další důležité prameny se dají 

využít v archivu spolku Heimat-

kreis Mies-Pilsen v bavorských 

Středních Frankách. 

 

Heimatkreis po druhé světo-

vé válce sdružoval odsunuté 

Němce ze západních Čech, 

z okresu Stříbro (něm. Mies) a 

z města Plzeň. Od roku 1949 

vydává měsíční časopis            

Heimatbrief, ve kterém               

členové píší z retrospektivy o 

starém domovu. Také se tam 

otiskly texty v nářečí. Němci 

na západě Čech mluvili ba-

vorským dialektem. 

A najdeme v Heimatbriefech 

i příklady psaného nářečí  

Plzeňanů, které se dá snadno 

identifikovat jako severní        

bavorština – tak jak se mluvilo 

i  v blízkém Chebsku 

(Egerland), anebo jak ji     

m ů ž e m e  d n e s  s l y š e t 

v sousedním bavorském kraji 

Horní Falc.  

Tyto prameny by se přitom 

daly v budoucnu i používat 

při výuce na plzeňské germa-

nistice. Na Filozofické fakultě 

ZČU donedávna existoval 

pouze bakalář germanistiky 

(„Cizí jazyky pro komerční 

praxi“).  

Když Katedra germanistiky a 

slavistiky usilovala o zavedení 

magisterského studijního            

programu, tak se snažila, aby 

nový magistr odpovídal              

požadavkům západočeského 

regionu a tamní úzké                    

ekonomické spolupráce se 

Svobodným státem Bavorsko.  

Proto vznikl magisterský                 

studijní program „Areálová 

studia: „Bavorská studia“.   

Jedná se o interdisciplinární 

magistr germanistiky, který se 

zaměřuje na sousední                

Bavorsko a jeho dějiny,                   

kulturu, politiku či ekonomiku 

a přeshraniční česko-bavorské 

styky. Studenti se v rámci               

lingvistiky mohou seznámit i 

s  bavorskými  dia lekty                            

– a přitom také nahlédnout 

do bavorštiny, kterou se 

v minulosti mluvilo v Plzni. 

 

text a foto: Christoph Mauer  

Hledají se pamětníci  

o staré Plzni 

Vedle zkoumání písemných 

pramenů jsou samozřejmě dů-

ležité i rozhovory s pamětníky.  

Přes Heimatkreis Mies-Pilsen 

bylo možné se s některými 

spojit – v době pandemie 

v podobě telefonických             

rozhovorů.  

Jestli byste i Vy znali někoho 

ze své rodiny či okolí, který by 

mohl vyprávět o česko-

n ě m e c k ý c h  v z t a z í c h 

v minulosti v Plzni a na             

Plzeňsku, pan Mauerer bude 

velmi rád za zprávu. 

E-mail: mauerer@ksa.zcu.cz, 

Telefon:   +420 602 225 831 

I sebemenší vzpomínka by 

mohla představit cenný                 

kamínek mozaiky, který by  

obraz Plzeňských Němců                 

doplnil.  
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Velikonoční setkání - Junge Aktion 

Letošní velikonoční setkání Spirály a Junge Aktion 

se taktéž přesunulo do online prostředí. Jeho     

cílem bylo prostřednictvím rozhovorů s experty 

ověřit, zda-li i po 70 letech stále platí principy, na 

kterých Junge Aktion vznikla (1950).  

A hlavní metodou pro to byla tvorba podcastu. 

Jak se ale takový podcast tvoří? A jak to všech-

no technicky zprostředkovat posluchačům, aby 

je to bavilo a zároveň zajímalo?  

Naše velikonoční setkání jsme začali v pátek 12. 

3. večer, kdy jsme se navzájem seznámili,                  

ověřili    naše zájmy a motivace v projektu a              

zjistili, co nás čeká. Druhý den jsme pokračovali: 

od  podcastového profesionála Franka Jounga z 

berlínského podcastu "Halbe Kartoffl" jsme se 

dozvěděli, na co si dát při vytváření zvukové             

nahrávky pozor, jak mluvit do mikrofonu, čeho se 

vyvarovat. Vyzkoušeli jsme si také na vlastní kůži 

několik aktivit, které nám téma přiblížily.   

Třetí den 14. 3. jsme dostali příležitost mj. mluvit s 

reportérem Českého rozhlasu Plzeň, Stanislavem 

Juríkem. Jeho bohaté zkušenosti s vedením                

rozhovorů nám pomohli pochopit to, jak se ptát, 

abychom dostali kýžené odpovědi na naše             

téma, nebo jak se na rozhovor dobře připravit. 

Na závěr dne jsme si v týmech připravili otázky 

pro zvolené odborníky. Dostali jsme k nimi záro-

veň i zpětnou vazbu od pana Juríka a dobře  

vybaveni jsme se pustili "do terénu". V úterý 16. 3. 

se spustily první rozhovory pro samotný podcast. 

Dostali jsme příležitost hovořit s  opravdovými  

experty z Čech i Německa, na témata Junge 

Aktion: lidská práva, Evropa lidí, křesťanské             

principy, Setkávání ve střední a východní                    

Evropě.  A tak se k nám připojili např. zástupci  

Bavorského sněmu (Tobias Gotthardt, Gerhard 

Hopp), ředitelka české pobočky Amnesty Internati-

onal (Linda Sokačová), politolog Ústavu meziná-

rodních vztahů (Petr Kratochvíl), ředitel organiza-

ce Člověk v tísni (Šimon Pánek), "Paní Evro-

pa" (Lisi Maier), ředitel Česko-německého Fondu 

Budoucnosti (Tomáš Jelínek),  

prezidentka mezinárodního festivalu Meeting 

Brno (Martina Viktorie Kopecká) a její kolega 

a sociolog (David Macek) a nebo ředi-

tel Německé komise Justitia et Pax (Jörg 

Lüer). Každý z nich přispěl aktuálním komen-

tářem a my mohli využít nově nabité                       

dovednosti s vedením rozhovorů.  

Vznikl z nich audio záznam, který následně 

zpracujeme do podoby podcastu.  

 

Už teď vám ale chceme představit klíčové 

myšlenky, které během nich zazněly: 

Křesťanské principy: 

 

• Přetavit utrpení v sílu je veliká ctnost. 

Bylo to tak v roce 1950 a platí to beze-

sporu i dnes.  

• Člověk by měl, pokud může, něco 

HODNOTného ve svém životě dělat 

(aby byl jeho život naplněný, smyslupl-

ný). 

 
Setkávání ve střední a východní Evropě: 

 

• Všechno začíná určitým setkáním,              

určitou myšlenkou. Když si toto             

uvědomíme, může se stát "setkávání" s 

dalšími lidmi naší univerzální "metodou", 

díky které mnohé věci pochopíme.  

• Jedno setkání může znamenat to, že se 

"historie" zastaví, můžeme se rozhod-

nout, jak ji dál budeme "vyprávět".           

Každý má možnost naslouchat nebo 

vytvořit inkluzivní prostor pro ostatní.   

• Když chceme porozumět české historii 

a studovat ji, nepůjde to bez znalosti 

německého jazyka.   

• Existují dva druhy paměti: kulturní              

paměť (zachycená v knihách, učebni-

cích, na památnících) a komunikativní 

paměť (vyprávění pamětníků, rodinné 

vzpomínky). Důležité je oba druhy     

kombinovat a doplňovat si je, aby             

výsledná informace byla "barevnější".    

 

V pátek 19. 3. pak začala fáze postproduk-

ce. Od profesionálů jsme dostali zpětnou 

vazbu k proběhlým rozhovorům a tipy pro 

finální fázi střihu. Následující den jsme pak 

slyšeli od Ralfa Pasche (Rohnstock Biografien,            

Berlín)  
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Česko-německý benefiční běh:  

Ackermann-Gemeinde (se) hýbe 

Rok 2020 zakončilo Ackermann-

Gemeinde sportovně a dobrým 

skutkem. Společně se svou sekcí 

pro mladé (Junge Aktion) a se 

salesiány z Teplic vyzvalo toto 

k a t o l i c k é  s d r u ž e n í 

k silvestrovskému benefičnímu 

běhu. Výtěžek akce byl určen 

plánovanému  centru mládeže 

„Živý dům“,  který chtějí salesiáni 

v tomto severočeském městě 

pro děti a mládež postavit. 

Výzvy uposlechlo celkem 59 

osob. Ještě před vyběhnutím si 

účastníci vyhledali „patrona“ 

nebo „patronku“ svého běhu, 

kteří se zavázali věnovat za            

každý uběhnutý kilometr určitý 

finanční obnos.  

Společně urazili běžci a              

běžkyně v Německu i v                  

Čechách během silvestrov-

ského  dopoled n e za                        

převážně slunečného počasí 

522,19kilometrů.  

„To odpovídá zhruba vzdále-

nosti Mnichov – Teplice – Pra-

ha“, raduje se Msgr. Dieter 

Olbrich, duchovní rádce           

A c k e r m a n n - G e m e i n d e . 

Mons. Olbrichovi leží osud  

salesiánského centra na srdci 

také jako předsedovi 

Sozialwerk AG, proto si svou 

účast jako patron běhu ne-

nechal ujít. 

Skoro šedesát účastníků a 

účastnic si mohlo pro svůj                       

silvestrovský běh vybrat             

vlastní, místní běžecké trasy. 

Skupina účastníků byla            

velmi pestrá, skládala se z 

dětí, mládeže i dospělých.  

Běželo se v Německu i v            

Č e c h á c h .  N e j m l a d š í                  

běžkyní byla dvouletá              

Johanna z okolí Landshutu, 

která uběhla hrdě 1,32 km. 

Naopak jeden z běžců z 

Horního Bavorska uběhl           

celou maratonskou vzdále-

nost – 42,195 km.  

S nápadem uskutečnit be-

nefiční běh přišel Martin Ne-

udörfl z Berlína. „Přelom           

roku bych slavil tradičně 

s přáteli z Junge Aktion a                            

Ac ke rman n - Gemei nde 

v kláštěře v Rohru v Dolním 

Bavorsku. Na programu by 

byl tradiční silvestrovský běh 

v Sandharlanden“, vysvětlu-

je Neudörfl své osobní              

silvestrovské plány.  

Poté, co bylo letos silvestro-

vské setkání i s tradičním 

závodem zrušeno, měl 

nejdříve v úmyslu zakončit 

uplynulý rok pouze virtuál-

ním během v úzkém kruhu 

přátel.  

a Terezie Vávrové-Stiborkové (Antikomplex,  

Praha), jak se dá sesbíraný materiál využít.      

Jejich dobrá praxe a zkušenosti z minulých let 

nás inspirovaly k tomu, jak se v oblasti orální             

historie více angažovat a také vedly k dlouhé 

diskuzi účastníků. 

 

V neděli 21.3. jsme naše setkání zakončili         

zábavným kvízem, hovořili o naplnění našich 

očekávání nebo o tom, co jsme v projektu 

"sklidili". Zvláštní dík patří německému Minister-

stvu vnitra za podporu projektu, který se díky               

tomu mohl uskutečnit.  

 

Velký dík také Christophovi Mauererovi za 

spirituální impulsy, kterými naše setkání              

doprovázel, dále Miladě Vlachové za              

tlumočení, a všem z týmu. 
 

text a foto: Robin Stengel 
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„Z této myšlenky se zakrátko 

vyvinul velký benefiční běh“.  

Díky Ackermann-Gemeinde se 

dozvěděl o projektu teplických 

salesiánů, kteří se k iniciativě 

ihned připojili.  

„Salesiány známe a věříme, že 

jejich práce pro děti a mládež 

přispívá ke zlepšení situace v 

severních Čechách“, vysvětluje 

Matthias Dörr, jednatel AG.  

„Salesiáni jsou navíc velmi spor-

tovní řád, takže všechno ladí 

velmi dobře dohromady.“ 

Jana Švecová, která pro                 

salesiány v Teplicích pracuje, 

byla myšlenkou benefiční akce          

ihned nadšena a tento               

nápad prezentovala  v                

Čechách, kde o něm                     

informovala dokonce agentura 

ČTK.  

„O Vánocích můžeme nejen jíst 

cukroví, koukat na pohádky a 

navzájem se navštěvovat či 

uklízet, ale díky benefičnímu 

běhu také udělat něco dobré-

ho“, lákala na účast. Kromě 

„příjemné podpory“ vnímá čes-

ko-německý projekt také jako 

něco, co „baví a spojuje“.  

 

Projektem „Živý dům“ se pouští 

salesiáni, kteří v Teplicích             

působí již 30 let, do svého             

dosud největšího projektu. Do 

roku 2024 by mělo vzniknout 

nové salesiánské centrum pro 

děti , mládež a rodiny. 

„Vracíme život do ruiny               

bývalých dětských jeslí, které 

jsme loni zakoupili. Tento dům 

nebyl mnoho let obýván a my 

jej chceme zrenovovat a oživit, 

obnovit zahradu a vybudo-

vat dětské hřiště.  

Po dokončení sem bude             

přemístěna jedna pobočka 

centra pro děti, bydlení naší 

salesiánské komunity a také 

některé aktivity farnosti“,            

vysvětluje vedoucí teplických 

salesiánů, P. Petr Kalas. 

Náklady na projekt se budou 

pohybovat v desítkách               

milionů korun. “Jsem vděčná 

za reakce Tepličanů, kteří 

nám děkují, že zachráníme 

kus “starých” Teplic a obnoví-

me dům, který byl čtvrt století 

vybydlený. V budově už nyní 

probíhají některé práce, ale i 

akce, na kterých se seznamu-

jeme s budovou a její historií. 

A samozřejmě se hodí jakáko-

liv pomoc – jako nyní třeba 

benefiční běh“, podotýká 

ředitelka Salesiánského             

střediska Štěpána Trochty, 

Vendulka Drobná. 

Salesiáni působí v Teplicích již 

30 let, jednak ve farnostech, 

a jednak a ve středisku mlá-

deže. V Teplicích zodpovídají 

celkem za osm farností. 

Kromě klasických pastorač-

ních úkolů (bohoslužby, výuka 

náboženství, apod.) zde           

fungují např. i Alfa kurzy. Ve 

středisku nabízí salesiáni                

dětem doučování, zájmové 

kroužky, akce a tábory, a to 

bez ohledu na jejich                      

náboženské a sociální                   

prostředí. Mládeži pomáhají 

se studiem, hledáním práce 

a různými těžkostmi.  

Zkušenosti při výchově dětí 

nabízí i rodičům.  

Pro školy organizují programy 

pro zlepšení vztahů ve třídách 

i prevenci proti   šikaně.      

Služby střediska jsou bezplat-

né nebo levné, proto jsou    

dostupné i dětem a mladým 

lidem ze sociálně slabších  

rodin.  

Vyhlášení vítězů benefičního 

silvestrovského běhu by mělo 

proběhnout 7. srpna 2021 v 

Praze na Vyšehradě v rámci 

česko-německého setkání               

Ackermann-Gemeinde.  

Ve třech kategoriích, ve kte-

rých budou  účastníci běhu 

vyznamenáni, nejde o                  

rychlost nebo uběhnutou  

vzdálenost, vysvětluje organi-

zátor akce, Martin Neudörfl. 

„Hledáme nejaktivnějšího 

multiplikátora s nejvíce patro-

ny či patronkami a nejradost-

nějšího běžce s nejhezčím 

úsměvem na tváři v cílové 

rovince“.  

Kromě toho bude v kategorii 

„mezigenerační dialog“              

vyznamenán největší věkový 

rozdíl mezi běžcem a jeho  

patronem, dodává Martin 

Neudörfl. 

Tento projekt byl naprostým 

úspěchem, což dokládá také 

výtěžek akce, který se díky 

běžcům a běžkyním podařilo 

získat.  

Mons. Olbrich za Ackermann-

Gemeinde a Jana Švecová 

za salesiány Teplice se mohou 

společně radovat z celké 

částky 4.952,91 EUR.  

Mons. Olbr ich děkuje                    

iniciátorovi akce a všem, kteří 

se na této aktivitě podíleli: 

„Tato akce ukázala, že                  

Ackermann-Gemeinde (se) 

hýbe.“  

 

Text a foto: AG 
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O filmu „Krajina ve stínu“                                                      

s režisérem Bohdanem Slámou  

Bohdan Sláma je filmový režisér 

a scénárista. Je absolventem 

katedry režie na FAMU, kde nyní 

působí jako vedoucí. Mezi jeho 

nejúspěšnější snímky patří Divoké 

včely, Štěstí, Venkovský učitel 

nebo Bába z ledu. Je držitelem 

několika Českých lvů. Jeho      

aktuální film Krajina ve stínu            

pojednává o poválečné situaci 

v jihočeské vesnici Tušť. Film           

získal šest Českých lvů a vyhrál 

Cenu české filmové kritiky.  

Film Krajina ve stínu pojednává 

o poválečném masakru        

jihočeské vesnice Tušť. Co Vás 

vedlo k tomu natočit tento film?  

Přišel jsem k tomu jak slepý k 

houslím. Spolupracoval jsem 

tehdy s Ivanem Arsenjevem, 

scénáristou tohoto filmu, na  

jiném filmu. Když jsem četl     

scénář, zaujala mne spíše       

univerzálnost příběhu. Ten              

příběh je o tom, co se stane, 

když přestanou platit pravidla 

etiky a základní slušnosti a             

nastává    situace, kdy každý 

jedná sám za sebe. Navíc             

pocházím ze Sudet, takže si                                        

pamatuji ty   opuštěné a vybydle-

né domy, ze kterých zbylo jen 

pár kamenů. 

Téma česko-německého            

spolužití jsem vnímal už od 

dětství. Pocházím z Opavy, 

která byla před válkou ze 

70% německá. V rámci komu-

nistické propagandy se           

odsun stal samozřejmostí.  

Václav Havel poté v 90.         

letech upozorňoval na       

nemožnost uplatňovat prin-

cip  kolektivní viny, protože se 

jedná o bezpráví. 

Člověk  není zodpovědný za 

to, že je členem nějaké skupi-

ny. Člověk by měl být zodpo-

vědný za své jednání. Bral 

jsem to vždy  jako bezprávný 

akt, akt pomsty.  

 

V rozhovoru pro Český              

rozhlas jste řekl, že se tento 

film netýká odsunu, ale             

důsledků uplatňování kolek-

tivní viny a jak se člověk v 

takovéto bezhlavé chvíli za-

chová. Rezonuje nějaká             

témata z filmu stále ve světě? 

Je film něčím aktuální?     

 

Určitě. Když jsme film uváděli 

v Londýně, uvědomovalo si 

tam daleko více lidí metaforu 

filmu, tedy rozpadu lidské 

společnosti. Není to jen o  

odsunu Němců, ale o tom, 

jak se k sobě i lidé dokážou            

zachovat. 

 

Váš film je nepochybně              

výjimečný, ale člověk po             

zhlédnutí sotva popadne 

dech. Pojednává o části dě-

jin, která je pro Čechy stále 

citlivá. Co by si Češi měli 

podle Vás z filmu odnést?  

My nejsme ani o nic lepší, ani 

o nic horší než ostatní                

národy. V každém národě 

jsou lidi, kteří jsou ochotni           

kolaborovat, kteří nemají  

morální hodnoty. Samozřejmě 

v každém národě jsou i             

hrdinové, kteří naopak 

všechny morální hodnoty ctí. 

Neexistuje jiná cesta, než ctít 

základní principy, na kterých 

je lidská vzájemnost postave-

ná. Rozdíly mezi lidmi se                 

nemohou zakládat na                

jakékoliv diskriminaci. Jde o               

univerzální princip, který platí 

všude.  

 

Film nevznikl přímo ve                

vesnici Tušť, ale ve Vašem 

bydlišti. Zaznamenal jste          

nějaké reakce od dnešních 

obyvatel jihočeské vesnice 

Tušť?  

Samozřejmě. Hned v čase, 

když jsme měli premiéru v 

Praze, jsme uspořádali i              

premiéru v Písku. Pozvali jsme 

zdroj: www.mujrozhlas.cz 
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i sousedy. Byl to pro mě zčásti i 

sousedský film. Také jsem byl 

napjatý, co o filmu budou říkat 

a musím uznat, že na ně               

příběh silně zapůsobil. Myslím 

si, že lidi zaujaly spíše lidské  

situace. Ve filmu jsou situace, 

které nás nemohou nechat 

chladné. Když jsem film               

pouštěl studentům z FAMU         

International, přihlásil se jeden 

chlapec, který pocházel z Bal-

kánu, kde probíhal také  ná-

rodnostní  konflikt a jeho  rodi-

na se musela vystěhovat. Řekl 

mi, že na něho film velice      

zapůsobil.  

Celému našemu týmu šlo spíše 

o univerzálnost toho filmu, než 

o česko – německý konflikt. 

Navíc Tušť byla součástí              

Rakouska a mnoho obyvatel 

se cítilo jako Rakušané.  

Nedivím se , že lidé chtěli patřit 

k německé straně, kde se cítili 

jako rovnoprávní občané.                

Popravdě, prvorepublikové 

Československo v tomto až tak 

vzorné nebylo. Němečtí              

spoluobčané neměli stejná 

práva. Jádro problému bylo už 

na   začátku Československa. 

Existovaly daleko hlubší              

problémy, které se vrstvily a  

přinášely různé situace. 

 

Mluvil jste i při přípravě s               

některými pamětníky?  

Film vznikl tak, když pan                 

Ferdinand Korbel zveřejnil svůj          

příběh Paměti národa. Pan 

Korbel je dokonce postava 

chlapce ve filmu. On sám zažil 

vyhnání jako malý. Postava  

jeho matky je ve filmu také. 

Pan  Korbel v roce 90. chtěl, 

aby se v Tušti postavil památ-

ník, ale místní to nechtěli,             

protože si příběh vesnice              

pamatovali. Týkal se lidí, které 

oni znali. Drželi jsme se příběhu, 

ale jedná se i o fikci. 

 

Jak jste prožíval natáčení? 

Změnil ve Vás něco? Přišel jste 

na něco, když jste zkoumal 

různé postavy ve filmu? 

Pro mne to byl horor, ale věděl 

jsem proč toto peklo podstupuji. 

Připadal jsem si trochu jako 

blázen. Točili jsme film v době 

blahobytu, v roce 2019. Proč 

bychom tady měli ukazovat 

takto strašlivé věci? Ale když se 

film dokončil a nastala koronavi-

rová pandemie, tak jsem se 

uklidnil. Vracet se k těmto vě-

cem je dobře.  

Co by se stalo, kdyby opět na-

stal  takovýto rozvrat. Takže 

jsem se přestal cítit strašně.  

Vnímal jsem to tak, že je dobře 

si těmito událostmi znovu projít, 

jelikož nás to od stopy minulosti 

pročistí.   

 

Na závěr si dovolím trochu           

filozofičtější otázku. Aktéři             

masakru v Tušti nebyli nikdy 

potrestáni. Má být podle Vás 

zlo potrestáno?  

Ve filmu je postava kluka, který 

znásilní jednu z vesničanek. 

Pak se ocitne ve vězení, ale 

když se z vězení vrátí, pomstí se 

na Němcích. To je postava, 

jejíž předobraz je reálný. Tento                

člověk se poté dal k StB a            

hlídal na Pankráci a tam             

znásilnil Lídu Bárovou a Adinu 

Mandlovu. Byla to lidská               

bestie, která dožila jako               

důchodce ve svém pražském 

bytě. Byl to poté vysmátý               

chlapík. Svědomí se v něm    

nenašlo ani špetka. Je to spíše 

otázka filozofická. Toto by měl 

rozhodnout soud a to jedině v 

momentě, kdy funguje právní 

stát. Pokud existuje právní stát, 

je schopný někoho za zločiny 

potrestat. Zločin se musí po-

trestat. Ale když neexistuje 

právní stát, což se o komunis-

tickém režimu říci nedalo, tak 

zločiny zůstanou nepotrestané.  

Upřímně řečeno, nevím, jestli 

není poté pozdě stíhat staré 

lidi. Každý na tomto světě                

zanecháváme stopu. Pokud 

někdo na tomto světě po sobě 

zanechá špínu, byla to jeho 

volba. Navíc neměl. A to víc 

bychom měli oslavovat lidi, 

kteří zanechávají hezkou              

stopu. 

 

sag 

zdroj: www.csfd.cz/film 
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Vážení a milí členové 

našeho Sdružení, 
  

nezapomeňte podpořit naše 

projekty a činnosti i v roce 

2021 pomocí členského 

poplatku. 

 

Pošlete sumu 300 Kč na náš 

účet: 2365190002/5500 
  

Děkujeme za Vaši přízeň a 

podporu, 

 
Vaše kancelář SAG 

Pokud budete mít zájem o interaktivní      

online hodinu němčiny nebo znáte nějaké 

učitele/učitelky, které to potřebují. 

Budeme rádi, pokud se nám ozvete.    

Kdo se může stát členem SAG? 

Členem Sdružení Ackermann-Gemeinde se může 

stát každý jednotlivec, který se ztotožňuje s našimi 

cíli, stejně jako i jiná občanská sdružení, instituce a 

organizace s právní subjektivitou.  

Pro členy od 15-26 let věku je uvnitř SAG                         

organizována skupina mladých SPIRÁLA.  

Jaké výhody mají členové SAG?  

Podstatně snížený účastnický poplatek při našich 

akcích a konferencích  

• přednostní příjem informací/pozvánek,                             

infoservis  

• spolupráce na našich akcích a poznávacích 

cestách  

• zasílání našich Informačních listů a časopisu 

Ackermann 4x do roka zdarma  

• bezplatné využívání knihovny SAG v naší          

pražské kanceláři  

• pravidelné pozvánky na různé kulturní akce  

• Možnost ovlivňovat vedení spolku                           

prostřednictvím voleb do předsednictva  

Pro více informací nás navštivte na 

www.ackermann-gemeinde.cz  

Staňte se naším členem!  

členství u Sdružení Ackermann-Gemeinde  


