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Úvodní slovo 

V  pátek, 7. srpna 2021 jsme oslavili 75. výro-
čí založení Ackermann-Gemeinde na praž-
ském Vyšehradě, kde se konal Česko-ně-

mecký piknik. V předvečer pikniku se konal slavnostní 
koncert uspořádaný Rohrer Sommer a během něhož 
bylo přečteno společné prohlášení předsednictev Ac-
kermann-Gemeinde a Sdružení Ackerman-Gemeinde. 
Jeho cílem bylo zdůraznit na nutnost setkávání, které 
nám právě době covidové velmi chybělo. Abychom 
se však vůbec mohli setkávat, je nutné otevřít hrani-
ce, a to nejen mezi státy, ale také mezi generacemi, 
různými náboženskými vyznáními či politickými ná-
zory, a vést dialog. Tato setkávání mohou posilovat 
společnou Evropu ve své jinakosti a různorodosti.

Vlastní piknik byl zahájen společnou česko-němec-
kou mši ve zcela zaplněné bazilice svatého Petra a Pav-
la a posléze pokračoval programem ve 4 stanech tzv. 
Živé knihovny – stan Boží, stan Sousedství, stan Kultu-
ry a Svědectví, třemi moderovanými diskusemi o křes-
ťanech v Čechách a v Německu, o česko-německých 
dějinách a postavení Čechů a Němců v Evropě. Velmi 
zajímavá byla také představení filmů, divadelní inscena-
ce či autorská čtení a koncert vokálního souboru Ora 
pro nobis. Součástí byl i centrálně umístěný dětský stan. 

Ve své podstatě ale symbolizoval piknik po dlouhé době 
zákazu setkávání určitou naději, že se budeme moci 
zase potkávat, a to nejen jako přátelé nebo kamarádi.

15. září jsme si připomněli 1100. výročí smrti svaté 
Ludmily. Tato světice může představovat určitý proto-
typ moderní ženy – po smrti svého manžela Bořivoje I. 
dokázala totiž několik let spravovat přemyslovské úze-
mí až do doby dosažení plnoletosti jejího syna Spytih-
něva I. Jeho nástup na trůn pak byl spojen i s odpou-
táním se od Velkomoravské říše a s napojením se na 
východofranskou říši, především na Bavorsko. Tak 
dlouhou tradici mají tedy česko-německé vztahy. 

Chtěl bych Vám popřát, abychom mohli prožít krásný 
podzim a užít si jeho krásné barvy, které si v jiných 
ročních obdobích nemůžeme tolik vychutnat. Ty mo-
hou pro nás také znamenat určitou naději, že bude-
me prožívat co nejméně strachu, se který může být 
vyvoláván i onemocněním COVID-19.

za předsednictvo SAG, Tomáš Zelinka

Zahájení pikniku společnou česko-německou mši v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.
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Slovo duchovního rádce  

Vnitřní klid je plodem úsilí, kdy 
se učíme necháváme se učit – po-
čítat naše dny.

Mezi takové lekce, kdy jsme se 
učili od Hospodina počítat naše 
dny, patřilo i srpnové setkání na 
Vyšehradě. 

Ž alm 90, dvanáctý verš: 
„Nauč nás počítat naše 
dny, ať dojdeme k moud-

rosti srdce“. 
S překvapivou lehkostí žalmista 

spojuje dvě významné, ale těžko 
spojitelné skutečnosti: čas a klid. 
Oblast času a jeho měření, kde 
vládne pravidlo prchavé přítom-
nosti – včera se přece liší od dnes 
právě tím, že už není, a dnes se liší 
od zítra právě tím, že je. To ale platí 
právě jen dnes. Žalmista tyto, tak 
nepřehledné skutečnosti, označuje 

Johanna von Herzogenberg (23. 6. 1921 – 20. 2. 2012) 

inicioval Josef Svoboda, připomněla též, že paní 
baronka za svou činnost získala řadu ocenění mj. 
Spolkový kříž za zásluhy, bavorský řád za zásluhy či 
medaili za zásluhy České republiky. Kunsthistorička, 
autorka řady publikací o českých zemích a jejich kul-
tuře pracovala neúnavně na díle česko-německého 
smíření. Její výstavní projekty a publikace jsou stálou 
inspirací pro historiky umění v Čechách i Německu. 
Ještě snad dodám, že mluvené slovo též po celé od-
poledne provázelo promítání fotografií ze života paní 
baronky. Na závěr byla otevřena výstava o Johanně 
von Herzogenberg a jejím díle Evermodem Gejzou 
Šidlovským, O. Praem. Helena Faberová

B ylo pro mne velkou ctí a radostí, že jsem ob-
držela pozvánku na vzpomínkovou akci, která 
se konala ke stému výročí narození mimo-

řádné osobnosti, baronky von Herzogenberg dne  
26. 6. 2021 ve Strahovském klášteře. Název této akce 
zněl: „JAK JSME JI ZNALI.“ Slavnostní bohoslužba za-
hájila odpoledne, které pak pokračovalo v krásném 
prostředí strahovské knihovny zdravicemi německé-
ho velvyslance Dr Christopha Isranga a emeritního 
opata Michaela Josefa Pojezdného. Přednášejícími 
byli PhDr. Miroslav Kunštát, který představil oslaven-
kyni narozenou na zámku Sychrov jako posluchač-
ku Filosofické fakulty německé university v Praze. 
Činnost paní baronky ve spolku Adalberta Stiftera 
připomněla paní Anna Knechtl, o barončině dlouhé 
pouti po Labi promluvila Doc. PhDr Kristina Kaisero-
vá CSc. O edičních projektech a výstavě k poctě Kar-
la IV. v Norimberku podal informace prof. PhDr. Jiří 
Kuthan. Barvitě posluchačům přiblížil paní baronku 
jako iniciátorku výstavy o Janu Nepomuckém v Salzb-
urku 1979 a v Mnichově i Praze 1993 prof. ing. Phdr. 
Jan Royt. Benediktinka z kláštera VENIO v Mnichově 
také promluvila o svých osobních vzpomínkách na 
Johannu von Herzogenberg… 

Letošní vzpomínková akce na Strahově, kterou 

Adolf Pintíř  
duchovní rádce SAG

za začátek cesty, na jejímž konci je 
čisté srdce, tedy vnitřní klid. 

Nic není horšího než neustále 
dohánět naléhavé termíny, odmí-
tat schůzky, hledat okénka a kon-
čit setkání, protože už není čas. 
Je to hektické, brání usebranosti 
a působí zmatky.

Kolik nenapravitelných nedoro-
zumění má v rodném listě napsá-
no: „Nebyl čas“… Kolik úkolů zů-
stalo nevyřešených, kolik otázek 
bez odpovědi, jak mnoho chyb 
nenapravených. 
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Baronka Johana von Herzogenberg
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Příběh faráře Kaliny  
a pomoc kostelu v Moravské Nové Vsi 

P sal se čtvrtek 24. června, když se jižní Mora-
vou prohnalo děsivé tornádo, které v moder-
ních dějinách České republiky nemá obdoby. 

Nebývalá katastrofa si na Břeclavsku a Hodonínsku 
vyžádala dohromady šest lidských životů, další stovky 
občanů pak přišly k těžším či lehčím zraněním. Mezi 
obcemi, které toto velké neštěstí zasáhlo, byla také 
Moravská Nová Ves. A právě v tamním kostele proná-
šel v době katastrofy svou bohoslužbu farář Marián 
Kalina.

„Byla to zvláštní chvíle, během níž se člověk oci-
tl v ohrožení života. Modlil jsem se k Bohu, aby nás 
ochránil. Měli jsme strach, abychom to přežili,” popi-
suje doslova hororové chvilky sám farář. Jeho mod-
litby naštěstí v osudovém okamžiku byly vyslyšeny. 
Snad i s pomocí Boží se skutečně nikomu nic nestalo. 

To samé už se bohužel nedá říct o samotném kos-
tele. Na něm se, podobně jako i na dalších domech 
a obydlích v okolí, tornádo podepsalo. Na první po-
hled nejvýraznějším nešvarem je patrně kompletně 
poničená střecha. „Tornádo na našem kostele napá-
chalo velké škody a není vůbec snadné je napravit,” 
svěřuje se farář Kalina, jenž hovoří i o problematice 
byrokracie v souvislosti s eventuálními opravami: 
„Kostel spadá pod památkové instituce, což zname-
ná, že jakékoli opravy se nejprve musí odsouhlasit na 
příslušných úřadech.” Nešťastná událost, s níž se jižní 
Morava bude vyrovnávat ještě hodně dlouho, však 
s sebou nese i řadu pozitivních zjištění. Prakticky 
bezprostředně po katastrofě se ukázalo, jak důležitá 
může být v takové situaci občanská soudržnost. Lidé 
začali posílat finanční i hmotné dary, někteří pak do-
konce neváhali dorazit na Moravu osobně a přiložit 
ruku k dílu.

Že všechno zlé může být i pro něco dobré, si moc 
dobře uvědomuje i otec Kalina: „Boží přítomnost se 
projevuje především obrovskou vlnou solidarity, kte-
rou tady ničivé tornádo rozpoutalo. Lidé nabízejí svou 
pomoc či nejrůznější dary. Je to od nich moc pěkné.“ 
V takovém okamžiku lze podle faráře z Moravské 
Nové Vsi vidět sílu a krásu opravdového člověčenství. 
„Skutečná síla a krása člověčenství spočívá právě v té 
solidaritě, kterou už jsem zmínil,“ vysvětluje. Zároveň 
však s odstupem času přidává skutečnost, že vůbec 
největší efekt mělo ono člověčenství v prvních dnech 
po osudovém večeru 24. června: „Myslím, že se z lidí 
postupně vytrácí, ale je pravda, že v těch týdnech 
bezprostředně po katastrofě to bylo velmi silné.“

Tornádo bylo a nepochybně ještě bude velkou 
zkouškou odolnosti pro všechny Jihomoravany. Ces-
ta za duševní či hmotnou rehabilitací představuje běh 
na dlouhou trať. Marián Kalina však i navzdory tomu 
ve své spoluobčany neztrácí důvěru a nepochybuje 
o tom, že se tamním nakonec díky velkému úsilí podaří 
postiženým regionům vtisknout tvář, jakou se pyšnily 
před nešťastnou událostí ze začátku léta: „Věřím, že 
tato katastrofa lidem skutečně může dodat sílu!“

Foto: Ľubomír Smatana, Český rozhlas



SAG – Informační list 9/2021/  5      

to možná bude trochu jinak. Nejspíš to totiž nebude 
kříž, ve hře jsou i jiné náboženské symboly,“ informu-
je o drobné úpravě prvotní myšlenky Marián Kalina. 
„Moravská Nová Ves není jediným místem, které k ob-
řadu přispěje touto cestou. Pódium by mělo být ozdo-
beno například i předměty z povodněmi zasažených 
částí Německa. Tohoto gesta si každopádně nesmírně 
vážíme,“ neskrývá vděčnost jihomoravský farář.

Požehnání Svatého otce však není jedinou vítanou 
pomocí v cestě za obnovou kostela.

Pokud chcete zaslat finanční dary farnosti v Morav-
ské Nové Vsi, můžete tak učinit zasláním jakékoli část-
ky na farní bankovní účet – č. ú. 1381673309/0800, 
každá částka se počítá. sag

Pokud se tato slova naplní, je potřeba doufat, že 
oné síly bude dostatek. Práce je totiž až až. „Asi nej-
důležitější jsou pro tuto chvíli řemeslné práce, od 
těch drobných až po ty rozsáhlejší,“ prozrazuje otec 
Kalina, kde nyní Moravskou Novou Ves nejvíce tlačí 
bota. Platí to jak pro kostel, tak pro spoustu poniče-
ných budov v okolí.

Nelehký osud jihomoravských obcí výrazně re-
zonuje i v zahraničí. Například firma, která vyhrála 
veřejnou soutěž na přípravu slavnostního pódia pro 
podzimní návštěvu papeže na Slovensku, navrhla 
umístění kříže z území zničeného tornádem.

„Původní záměr byl kříž vyrobený z trámů tornádem 
zničeného kostela v Moravské Nové Vsi, ale nakonec 

Summer job

T ak jako každý rok se 
i letos konala začátkem 
července křesťanské 

akce Summer job, kterou spo-
lufinancuje Sozialwerk der Ac-
kermann-Gemeinde. Jedná se 
o dobrovolnickou akci, která 
se zaměřuje na pomoc potřeb-
ným lidem v předem vybrané 
lokalitě. Již minulý ročník byl 
poznamenán pandemií koro-
naviru a byl roztroušený do 
více lokalit po celé České republice. Bylo to tak na-
plánováno na letošní rok, ale necelé dva týdny před 
začátkem Summer jobu se přehnalo po jihu Moravy 
tornádo. Organizátoři flexibilně zareagovali a přesu-
nuli více jak 20 lidí do tornádem postižené lokality. 
Já jsem byl mezi těmito dobrovolníky osobně, a proto 
Vám můžu poreferovat o tom, jak to tam vypadalo 
z mého úhlu pohledu. Už jenom ubytování skupiny 
lidí ze Summer jobu byl malý zázrak. Ani nevím jak, 
ale podařilo se přes různé kontakty najít místní lidi, 
kteří poskytli dobrovolníkům části svých domů k uby-
tování. Už to že někdo i když třeba nemůže sám fy-
zicky pomáhat, tak pomůže takovýmto způsobem mi 
přijde chvályhodné.

V postižených obcí se torná-
do přehnalo vždy jen části ves-
nice, a tak byl obrázek vesnice 
vždy podobný. Část vesnice 
byla úplně bez porušení, či jen 
s malým škodami. V další čás-
ti to domům odneslo střechu 
a v posledních částech vesnice 
byly domy určené k demolici. 
Ve chvíli našeho příjezdu, byla 
ta část vesnic určená k demo-
lici, téměř kompletně srovnána 
se zemí. Pro obyvatelé těchto 
domů to musel být drsný po-
hled ale paradoxně tahle část 
práce šla nejrychleji. Tady není 

prostor pro manuální práci, či dobrovolníky. Nastou-
pila armáda s těžkou technikou a pomocí bagrů dům 
srovnali se zemí a suť odvezli na Tatrovce na nově vy-
tvořenou skládku, která vznikla na poli mezi vesnicemi.

Nejvíc práce pro dobrovolníky bylo v domech, kte-
ré neměly střechu či měly střechu jen mírně poško-
zenou. Bylo potřeba sundat poškozené tašky pomoc 
profesionálním pokrývačům dát tašky nové. Opět mě 
překvapila rychlost, s jakou vše probíhalo. V postiže-
ných obcích bylo hodně profesionálních dělníků, kteří 
si vzali v práci dovolenou a šli pomáhat sem.

Obytné části domu obyvatelé zvládli vyčistit sami, 
ale bylo hodně práce na půdách. Při poškozené stře-
še nateklo dovnitř, a tak většina věcí, které tam měli 

Foto: Ondřej Novák
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lidé uskladněny byla na vyhození. Tady přišla pomoc 
nekvalifikovaných dobrovolníků velice vhod. Museli 
vytřídit věci a poškozené věci snést z půdy do připra-
vených kontejnerů. Musím říct, že místní byli za ja-
koukoliv pomoc velice vděčni, i když jim často pomá-
hali jejich příbuzní, tak bylo práce pro nás pořád dost. 
Jednou u oběda jsem se bavil s paní jejíž dům byl 
už zdemolován. Působila na mě velice vyrovnaným 
a smířeným dojmem. Ale samozřejmě nevím, jestli 
paní je takhle silná vždycky, nebo to na ní pak třeba 
ještě později dolehlo. Zajímavé bylo pro mě i setká-
ní s jinými dobrovolníky, rád vzpomínám na učitele 

z Loun, který přijeli s rodinou. Původně měli napláno-
váno jet do této lokality na dovolenou a když přišlo 
tornádo změnili flexibilně dovolenou za pomoc lidem. 
Při rozebírání rozbitých vitráží na kostele v Moravské 
Nové Vsi jsem se dal do řeči s jedním dobrovolníkem, 
který pomáhal opravovat střechu sakristie. Vypadal 
velice mladě, a tak jsem mu jako kolegovi dobrovol-
níkovi tykal až po čase vyšlo najevo, že je to kněz 
nedaleké farnosti a chtěl taky pomoct. Po pracovním 
dnu na střeše jel rychle ještě domů, aby mohl večer 
sloužit mši svým farníkům. Mně, křesťanovi to udě-
lalo velikou radost, že máme takové kněze, kteří se 
neschovávají za ornát a sami jdou příkladem a násle-
dují Krista.

Abych to shrnul, tornádo za sebou zanechalo spoušť, 
srovnalo spoustu domů se zemí a stálo několik lidských 
životů. Z dobrovolnického týdne si ale budu pamatovat 
silné lidi, kteří dobře zvládají nepřízeň osudu, a hlavně 
spoustu lidí kteří chtějí pomoci druhým úplně nezištně. 
Pro dobrovolníky se Summer jobu práce ale neskončila. 
Potom, co odešli vojáci, hasiči i většina dobrovolníků se 
na konci srpna vrátila skupina Summerjobáků zpět, aby 
pokračovala v pomoci.  Ondřej Novák 

Daniel Herman

Daniel Herman převzal Evropskou cenu Karla IV. 

G ratulujeme našemu před-
sedovi Danielu Herma-
novi, který si v červenci 

v Mnichově převzal Evropskou 
cenu Karla IV., nejvyšší vyzname-
nání sudetských Němců. Daniel 
Herman označil toto ocenění za 
podporu příspěvku pro česko-ně-
mecké porozumění a přátelství, 
pro boření předsudků a prohlou-
bení další spolupráce. Dodal také, 
že i když byly česko-německé 
vztahy před sedmi desítkami let 
na bodě mrazu, dnes můžeme 
s vděčností dokázat, jak mnoho se 
toho pro nové soužití našich ná-
rodů učinilo. Neopomněl ani jeho 
zásluhy jakožto ministra kultury: 
„Pro mne jako ministra kultury byla 

během kterých jsem se česko-ně-
meckým vztahům věnoval, jsem 
pochopil, jak je důležité vyrovnat 
se s minulostí.’’ Dodal také, že pou-
ze společně se nám podaří prosa-
dit se v Evropě a přispět k evrop-
skému sjednocení. Daniel Herman 
akcentoval i roli Ackermann-Ge-
meinde a našeho Sdružení, které 
k této vzájemné pospolitosti při-
spěly. „Na tomto místě bych jako 
předseda Sdružení Ackermann-
Gemeinde chtěl poděkovat všem 
zaměstnancům obou organizací 
za jejich nasazení a říci velké „Bůh 
Vám žehnej!“ Jsme vděční za veš-
kerou práci, kterou Daniel Herman 
v našem Sdružení odvádí.

sag

vzpomínková kultura během mého 
funkčního období jedním ze zásad-
ních témat. Za posledních 40 let, 



SAG – Informační list 9/2021/  7      

Ženy v církvi 
O ženách ve společnosti se diskutuje stále více. Ženy v politice, v médiích, ve firmách, ale jak jsou  

na tom ženy v prostředí církve? Měla by se jejich role více akcentovat a podporovat? A jak se liší ve vnímání  
žen církev katolická a evangelická? Nejen na to se v našem novém projektu věnujícímu se ženám ptala 

redaktorka Katolického týdeníku Alena Scheinostová dvou významných žen z českého církevního prostředí – 
farářky Církve československé husitské Martiny Viktorie Kopecké a abatyše česko-německého  

opatství benediktinek Venio Francescy Stanislavy Šimuniové.

to podívám prismatem rodinné terapie, matka je ně-
kdo, kdo bezvýhradně miluje a pečuje a otec je ten, 
kdo vytváří hranice. Mezi mateřstvím a otcovstvím 
církve mnohdy nedobře funguje dialog. Já sama si 
pokládám otázku, jestli je možné naplňovat roli du-
chovní a zároveň biologické matky. Mnoho mých 
kolegyň už to realizuje, ale církev musí být prostře-
dí otevřené, kde lidé ucítí církev jako matku, církev 
z institucionálního hlediska, ale také jako otce. Matka 
může být jen tak silná, jak je silný otec.  

 մ Martino, na kolik Vaši církev proměnilo to, že jsou ženy 
farářkami? 

Tím, že ženy začaly přijímat kněžské svěcení a stá-
valy se autoritami v církvi, se prohloubil dialog. Jsem 
přesvědčená o tom, že role žen v církvi utváří naše 
povědomí o církvích – ženy jako řádové sestry, učitel-
ky, pečující, sociální pracovnice, zkrátka ty milosrdné, 

 մ O církvi se říká, že je nebo že má být matkou.  
Má podle Vás církev tuto ženskou tvář? 

Sestra Francesca Šimuniová: Při mém zvolení do úřa-
du abatyše jsem se tématem matky zabývala. Pojme-
nování matka v našem opatství nepěstujeme, jsme 
sestry. Ale mne jako sestru, která vede společenství, 
spousty lidí oslovuje matko. Pro mě je zásadní rozdíl 
v tom, že jsem matkou dospělých žen, což je obrov-
ský rozdíl. Pokud je církev matka, která děti bezpod-
mínečně miluje, lásku vůči nim praktikuje, ale zároveň 
respektuje jejich dospělost a to, že musí jít vlastní 
cestou, jedině tehdy se mohou zodpovědně rozho-
dovat a vědět, jak nést víru.

Martina Viktorie Kopecká: Ženy jsou v církvi Česko-
slovenské husitské svěcené od roku 1947 a nejenom 
tak, že se stávají „duchovními matkami’’, ale zároveň 
se můžeme stát i biologickými matkami. Pokud se na 
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které se dotýkají největších ran světa. V mém vidění 
pečující není muž, ale žena. Role kněze má ale několik 
dimenzí, proto využívám to, co mi bylo dáno. Nejsem 
v roli manažera, ale moje kněžství je o něčem jiném. 
Je hrozně důležité, koho máte kolem sebe. Církev není 
o jednotlivcích. V církvi jsem se naučila, že moje só-
lovost může být výhodou jen někdy. Nikdy jsem se 
v Československé husitské církvi nesetkala s diskrimi-
nací. Například i teologii husitskou jdou momentálně 
většinou studovat ženy. Myslím si, že rozdíl v počtech 
se dorovná, ale nechci, aby církev ovládly jenom ženy.

 մ Francesco, postavení abatyše bylo po dlouhá  
století v katolické církvi vnímáno jako jedno z mála míst, 
kde žena může rozhodovat nejen o druhých, ale i sama 
o sobě. Jak řešíte toto dědictví? A cítíte osobní zodpo-
vědnost za to, jak Vaše společenství bude vypadat?

Ze samotného řádu benediktinek je každý klášter 
nezávislý. Nejsme centralizovaný řád, bez ohledu na 
ženu nebo muže.  Opat nebo abatyše má ve svém 
klášteře rozhodovací schopnost. Byla jsem mírně kri-
tická před mou volbou abatyše, jelikož jsem nemě-
la chuť řešit spory dvaceti žen, které žijí v jednom 
domě. Tak to ale vůbec není. Uvědomila jsem si, že 
jde o přehlednou skupinu lidí, která má v sobě ob-
rovský potenciál. Když s někým žijete od rána do ve-
čera, tak je samozřejmé, že stále narážíte na ty stej-
né věci, ale musí to jít, jelikož tady žijeme společně. 
U nás v komunitě je to naprosto lidské, není to tam 
dokonalé. Na druhou stranu je to jiné v tom, že jsme 
vyslyšely volání Boží. Nevěděly jsme, s kým budeme 
žít. Spojujeje nás Ježíš Kristus, on je centrem našeho 
života, ne my samotné. Ať jsou vztahy jakékoliv, spo-
lečně se obracíme k Bohu. Tím pádem máme z čeho 
čerpat v mezilidských vztazích.

Tak velkou pokoru jsem po volbě ještě necítila. 
Čím výš postoupíte, tím víc si uvědomíte svou malost 
a mnohem silněji prožívám část mše „Pane nezaslou-
žím si, abys ke mně přišel.’’ Úkol, který jsem dostala, 
je mnohem větší než to, co mám a doteď jsem do-
stala. Cítím ale, že sestry potřebují vedení, na druhou 
stranu je pro mě důležitý dialog.  

 մ Obě mluvíte o velké pokoře. Máme my ženy nějaký 
dar, který skrze nás může do církve přicházet?  
Máme to v roli autority jednodušší než muži, kteří často 
autoritu pojímají mocensky nebo jde o stereotyp? 

Sestra Francesca Šimuniová: Myslím, že jednodušší to 
mají muži, jelikož se nebojí svoji moc použít. Muži mají 
cíl a hledají k němu kroky, což je logické. Já jsem v si-
tuaci, kdy mám vedle sebe ženské společenství, ale 
také musím mířit k cilí. Mám na starosti finance, řízení 
a zjistila jsem, že mi v tom muži chybí. Když se o těch-
to praktických věcech bavím s mužem, osvěží mě to, 
je praktický a jde po cíli – to já šílím. Muži nezvládají 
emoční stránku. Citím, že v ženském společenství je 
větší synergie, jelikož máme potřebu společenství.

Martina Viktorie Kopecká: Já mám na starosti malička-
tou faru a díky Bože za to, že se mohu koncentrovat 
na jiné věci. V mojí církvi, která nevytváří přebujarou 
hyerarchii, máme kněze, biskupy a jeden z biskupů je 
patriarcha, který církev reprezentuje před státem. Na 
úrovni církevních obcí máme rady starších, kde před-
sedou není farář nebo farářka, ale laik. Otázkou je, jak 
vybudovat tým. Je důležité, aby ženy byly zvány do 
mužských společenství, aby přinesly to, co tam chybí.  

 մ Stává se Vám, že se na Vás lidé obracejí o duchovní 
radu právě proto, že jste ženy?

Martina Viktorie Kopecká: Za mnou chodí muži i ženy. 
Myslím, že mám výhodu v tom, že jsem díky terapii 
slyšela jak ženský, tak mužský pohled na věc. Mám 
úctu v člověka, který dá takhle mladé farářce šanci 
sdílet s ní svůj příběh. Dokážu si představit, že pro 
někoho není jednoduché, že si s nimi povídá mladá 
žena. Vnímám to jako ohromný projev důvěry a privi-
legium poslechnout si jejich příběh. Duchovní péče je 
ze strany mužů a žen specifická. Já ze své praxe po-
znávám, že je důležité dlouhodobé docházení a nejde 
o to, jestli jste muž, nebo žena. 

Sestra Francesca Šimuniová: Doprovázím spíše ženy, 
se kterými jsem se potkala, jako jsou například naše 
oblátky, což jsou ženy, které chtějí žít naší spirituali-
tou mimo klášter. Když jsem dodělávala výcvik, měla 
jsem jednu klientku, ale explicitně jsem své služby 
nenabízela, jelikož jsem neměla čas.

 մ Narazily jste jako ženy ve svém církevním životě někdy 
na překážku? Nebo že by Vám někdo cíleně řekl, že jste 
žena a tahle práce se k Vám nehodí?

Martina Viktorie Kopecká: Musím říct, že se mi to-
hle nikdy nestalo. I když jsem byla ve Vatikánu na 
15. Plenárním zasedání biskupské sinody, jistě tam 
byli muži, kteří byli pro to, že žena nemá být kněz, ale  
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nestalo se to. Mohla jsem mluvit po stejný časový 
úsek k papeži Františkovi jako muži, mohla jsem mít 
talár, nikdy se mi nestalo, že by mi něco zakázali. 
Může to být projev sympatie na osobní úrovni, ale 
spíš si říkám, jak je složité skloubit roli matky a ženy 
kněze v církvi. Pro mnohé je vize těhotné ženy kně-
ze za stolem Páně dráždivý obraz. Jedná se ale také 
o rovinu ženského duchovního kněžství. Ptám se te-
oreticky sama sebe, jestli mne to diskriminuje, nebo 
mi to naopak přináší nové možnosti.

Sestra Francesca Šimuniová: Nepamatuju si, že by se 
mi něco takového stalo. Vyrostla jsem v evangelic-
ké církvi, takže jsem farářkou být mohla, ale nikdy 
jsem to povolání pro sebe necítila. Neměla jsem tedy 
tendenci nechat se vysvětit. Momentálně mám jako 
abatyše benedikci tedy určitou formu svěcení.

Děkujeme za krásný rozhovor, který si můžete pustit 
na našem YouTubovém kanále. sag

Signál pro Evropu! 

V  rámci oslav 75 let naší sesterské organizace 
Ackermann-Gemeinde se společně s naším 

spolkem vsadila s ministrem zahraničních věcí, Jaku-
bem Kulhánkem, že na Vltavě pod Karlovým mostem 
dokážou shromáždit v pátek, 6. 8. 2021 27 plavidel 
se 27 vlajkami členských států EU. V sázce byl sud 
českého nebo bavorského piva – ačkoliv to bylo do 
poslední chvíle napínavé, jsme velmi rádi, že jsme 
tuto sázku vyhráli a na Vltavě se v 16.00 hodin obje-
vilo 27 plavidel s mnoha pasažéry! Děkujeme všem 
za jejich podporu a angažovanost, bez které bychom 
tuto sázku nevyhráli.

Tzv. Happening na Vltavě se uskutečnil jakožto sig-
nál pro Evropu, který se nám společnými silami vyda-
řil – rozhodně stál za to!  sag 

Happening na Vltavě – sázka uzavřena, jednatelka 
Amálie Poláčková s jednatelem Ackermann-Gemein-
de Matthiasem Dörrem uzavírají sázku s ministrem 
zahraničí  Jakubem Kulhánkem.
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V  sobotu 7. srpna se, za nádherného poča-
sí a ve sváteční atmosféře, uskutečnil náš 
dlouho očekávaný Česko-německý piknik 

na Vyšehradě. To, co jsme si dlouhou dobu museli 
odpírat a čeho jsme se nepochybně nemohli dočkat, 
se konečně stalo skutkem. Společné česko-německé 
setkání na jedné půdě – na Vyšehradě!

Dlouho připravovaná událost se konala v rámci 
oslav 75. výročí od založení Ackermann-Gemeinde, 
naší sesterské organizace z Mnichova, která vznikla 
v roce 1946 a na jejíž činnost navazuje od roku 1999 
naše Sdružení Ackermann-Gemeinde.

Do budoucna společně!
Obě organizace se při příležitosti Česko-německého 
pikniku prezentovaly společným prohlášením, v němž 
vzpomenuly čerstvě nabyté zkušenosti s útrapami, 
které nám přinesla koronavirová pandemie a s ní 
související vzájemné odcizení obou sousedních zemí. 
SAG i AG se proto v prohlášení vyslovily pro další se-
tkání. „I do budoucna budeme, jakožto společenství 
vycházející z křesťanské víry, usilovat o smíření a živé 
sousedství Čechů a Němců a angažovat se pro svo-
bodnou a sjednocenou Evropu.“

Bohatý program na Vyšehradě
Pro návštěvníky pražského Vyšehradu byl v rámci 
Česko-německého pikniku přichystán bohatý pro-
gram pro děti i dospělé, který stál na pevných kultur-
ních i duchovních základech.

Celou naši vyšehradskou slavnost odstartovala už 
v 9.30 dopoledne česko-německá bohoslužba, kte-
rou v bazilice svatého Petra a Pavla pronesl Mons. 
Tomáš Holub. Po tomto silném začátku byla dalším 
bodem na programu, rovněž v bazilice svatého Petra 
a Pavla, tzv. polední meditace, jejíž účastníci se mohli 
zaposlouchat do českých i německých meditačních 
textů za doprovodu varhanní hudby.

Nebyly to ale jenom kázání, meditační texty a var-
hany, čím jsme návštěvníky našeho Česko-německé-
ho pikniku do baziliky svatého Petra a Pavla lákali. Ve 
vnitřních prostorech jedné z vyšehradských chloub 
totiž na naše hosty čekala také výstava Svědkové 

lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad su-
detoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945, jež 
přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, 
kteří se postavili nacismu.

Krátce po poledni už následoval piknik jako takový. 
Zájemci si s sebou na Vyšehrad mohli přinést deky či 
vlastní jídlo. Kdo si ale nic na zub nevzal, o hladu, díky 
nám, nezůstal. V prostorách areálu Akropole totiž bylo 
možné si občerstvení zakoupit přímo na místě a sle-
dovat tak vyhlášení vítězů Silvestrovského běhu, které 
bylo součástí této části programu, s plným žaludkem.

Tou dobou už byl v plném proudu program v neda-
lekém Starém purkrabství, kde už od 11 hodin naplno 
probíhal seriál připravených diskuzí na nejrůznější téma-
ta spojená se soužitím Čechů a Němců bok po boku.

Chceme vidět rozdíly?
Vůbec první ze tří pětasedmdesátiminutových diskuzí 
nabídla debatu na téma Křesťané v Česku a Němec-
ku – slova, nebo činy? O své postřehy se přišli po-
dělit abatyše česko-německého opatství Venio Fran-
cesca Stanislava Šimuniová, bývalý generální tajemník 
Ústředního výboru německých katolíků Stefan Ve-
sper a Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze.

Účastníci diskuze vedli velmi plodnou debatu, bě-
hem níž se zmíněnému tématu dokázali pověnovat 
z obecnějšího i konkrétnějšího hlediska. „Samozřejmě 
tam jsou jazykové a kulturní odlišnosti. Dále jsou tam 
rozdíly ve zkušenostech, které souvisejí spíš s politikou 
nebo běžným životem,“ zamyslela se nad detaily, které 
Čechy a Němce činí rozdílnými, abatyše Šimuniová.

S hledáním odlišností mezi křesťany v obou zemích 
už však byla o něco zdrženlivější: „Na křesťanské 
úrovni asi ani žádné velké rozdíly mezi Čechy a Němci 
vidět nechci,“ podělila se o svou zajímavou myšlenku, 
kterou následně i rozvedla: „Myslím si, že jako křes-
ťané jsme si skutečně všichni rovni. Zažíváme stejné 
slabosti, stejné starosti, ale také stejné radosti. Věřím, 
že vírou jsme spojeni.“

Do další, tentokrát už odpolední, debaty se zapojil 
i předseda našeho Sdružení Ackermann-Gemeinde 
Daniel Herman. Spolu s ním vzali mikrofon do ruky 
předseda mnichovské Nadace Adalberta Stiftera 

Česko-německý piknik na Vyšehradě
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mohli patřičně využít,“ řekla závěrem Markéta Grego-
rová, česká europoslankyně.

Kromě zmíněných diskuzí byla pro návštěvníky vel-
kým tahákem tzv. živá knihovna v areálu Akropole. Ta 
probíhala ve čtyřech tematických stanech, v nichž zají-
mavé osobnosti vyprávěly o svých životních příbězích.

Příběh velké česko-německé lásky
Jedním ze čtyř tematických stanů, v nichž souběž-
ně proběhlo šest půlhodinových výstupů, byl i ten 
sousedský. Právě v něm vystoupili se svým silným ži-
votním příběhem manželé Dulíčkovi, kterým změnila 
život zdánlivě tak obyčejná věc, jakou je dobrovolnic-
tví. Během něj totiž Čech Lukáš a Němka Natascha 
našli jeden druhého.

„Poznali jsme se během Evropské dobrovolné služby, 
kdy jsem působil v Ackermann-Gemeinde v Mnichově 
a má budoucí žena byla v Praze u Antikomplexu. K na-
šemu prvnímu sekání došlo v září 2014 na jedné akci 
pro odsunuté Němce v mnichovském Maximilianeu. 
Já jsem se účastnil za AG a Natascha za Antikomplex. 
Když jsme se tam při recepci potkali, dali jsme se do 
řeči a pak už to šlo ráz na ráz,“ prozradil manžel Lukáš, 
jak došlo k prvnímu setkání s jeho drahou polovičkou.

Pochopitelně se nevyhnul ani otázce na kultur-
ní rozdíly mezi ženami z obou zemí: „Řekl bych, že 

Peter Becher a ředitelka spolku Antikomplex Tereza 
Vávrová, aby spolu diskutovali na téma Dějiny Čechů 
a Němců – příkopy, nebo mosty?

Sousedící země = užší vztahy
Také třetí a zároveň poslední diskuze měla velmi silné 
obsazení: senátor Mikuláš Bek, europoslankyně Mar-
kéta Gregorová, a předseda Ackermann-Gemeinde 
Martin Kastler. Téma debaty? Češi a Němci v Evro-
pě – brzda, nebo motor?

„Česko-německý piknik není jen připomínkou vzta-
hů minulých, ale především budování vztahů nových 
a upevňování toho, co jako Češi i Němci máme,“ pozna-
menala jediná žena debaty, europoslankyně Markéta 
Gregorová. „Jak padlo i v diskuzi, které jsem se účast-
nila, sousedící země mají vždy užší vztahy než země, 
které k sobě mají geograficky dál. Z toho úhlu pohledu 
by se tedy zdálo, že nemáme nikterak výjimečné vzta-
hy. Unikátní však je, jak odlišně, leč vedle sebe, jsme se 
rozvíjeli a co si díky tomu teď můžeme nabídnout, ať už 
bilaterálně nebo v rámci Evropské unie.“

Diskuze, ostatně jako celý Česko-německý piknik 
na Vyšehradě, jasně naznačila potenciál, jaký česko
-německé sousedství pro oba státy má. „Celou akci 
považuji za užitečnou právě v tom si připomínat, čím 
výjimeční jsme i čím výjimeční nejsme, abychom toho 
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v jedné místnosti, což vlastně byla 
bývalá sušárna,“ vzpomínal na své 
specifické dětství.

„Pamatuji si, že tam byla tako-
vá předsíňka s dveřmi, které měly 
rozbité a poslepované okénko. To 
proto, že po atentátu na Heydricha 
prohledávaly všechny německé 
složky spoustu bytů, aby našly ty, 
kteří měli s atentátem, co dočině-
ní. Nacisté tenkrát navštívili i mou 

tetičku a pažbou od nějaké zbraně rozbili to okénko. 
To je taková moje vzpomínka z dětství.“

V současné době se pan Pitín věnuje činnosti 
v Českém svazu bojovníků za svobodu. „Jedním z na-
šich úkolů je starat se o naše starší členy. Hlavní nápl-
ní naší činnosti jsou však setkávání s mládeží, které se 
snažíme předat naši historickou zkušenost v naději, 
že je nečeká nic podobného. Zkrátka jim říkáme, co je 
válka, jaké má důsledky a také to, že je to to nejhorší, 
co může člověka v životě potkat,“ nastínil, jaká je úlo-
ha organizace, v níž je dlouhodobě činný.

Sousedská pohoda
Kromě stanu svědků a sousedského stanu měli ná-
vštěvníci možnost nahlédnout do stanu božího 
a kulturního. Zatímco ten boží nabízel posluchačům 
trochu té náboženské tématiky, v tom kulturním vy-
stoupili zástupci všelijakých druhů umění, od fotogra-
fa až po sochařku. 

Na germanistu Jana Kvapila z Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem, který v kulturním stanu hovořil 
o stopách němčiny v českém jazyce, zanechala akce 
vyloženě pozitivní dojem. „Co považuji za nejdůleži-
tější na tomto pikniku? Neformální setkání s přáteli 
a známými, s nimiž jsme se po dobu uzavírek hranic 
a lockdownů nemohli normálně stýkat. Příjemné roz-
hovory, připomenutí si známých i méně známých tváří. 
Prostě taková sousedská pohoda,“ kvitoval.

Literatura, film, prohlídky…
Mimo živé knihovny a plodných debat si na své přišli 
i milovníci literatury či filmu. V kostele Stětí svaté-
ho Jana Křtitele probíhala v odpoledních hodinách 
autorská čtení s česko-německou tématikou, na ře-
ditelství NKP Vyšehrad zase probíhala filmová promí-
tání. Český režisér Bohdan Sláma například uvedl svůj 

německé ženy jsou emancipovanější než ty české. 
Natascha je naštěstí skvělá výjimka, s tím jsem moc 
spokojený. Je to třeba tak, že nemá problém pro mě 
vařit, ale vím, že v Německu je celá řada žen, která 
by ten problém měla,“ uvědomuje si výjimečnost své 
ženy šťastný manžel. 

„Další maličkost, která mě napadá, je, že české ženy 
s sebou takřka vždycky nosí kabelky, v nichž mají 
všechny praktické věci. Moje žena má třeba kabelku, 
ale vůbec v ní nemá kapesníky nebo pití. Na to ji mu-
sím upozorňovat. Zkrátka mi připadá, že české dívky 
jsou za každou cenu praktické,“ prokázal smysl pro 
detail pan Dulíček. Jeho paní v tom nezůstala dlouho 
pozadu: „Mě zase napadá, že se v Česku všichni všu-
de zouvají. Nejen na návštěvě, ale třeba i u doktora.“

Během života v obou sousedních státech poznal 
Lukáš Dulíček i rozdíly z kategorie obecných: „Když to 
vezmu ve větším měřítku, německá společnost je asi 
trochu tolerantnější a otevřenější – snad i kvůli kul-
turní a rasové rozmanitosti. Když má někdo v Česku 
jinou barvu pleti nebo je přistěhovalec, tak se na to 
přece jen díváme jinak. Máme jiné vnímání toho, co je 
korektní a co nekorektní,“ prozradil svůj pohled na věc.

Z lidického očistce až na Vyšehrad
V živé knihovně se to silnými příběhy jen hemžilo. 
Ve stanu svědků sklidil potlesk pan Jiří Pitín, přeživší 
lidického masakru z června roku 1942. „Měl jsem to 
štěstí, že jako školák jsem to tak těžce nevnímal. Jistě 
každý pochopí, že v dětství mají kluci jiné starosti,“ 
svěřil se pan Pitín, kterému v době vyhlazení Lidic 
bylo pouhých sedm týdnů. „Teprve když jsem byl 
starší, tak jsem si začal více uvědomovat.“

„Moje tetička, která nahradila mé rodiče, se o mě 
dobře starala, byť za, sociálně, ne úplně ideálních 
poměrů. Pracovala jako uklízečka, doma jsme bydleli 
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Fischer, německou umělkyní žijící a tvořící v Praze.
V neposlední řadě jsme samozřejmě mysleli i na 

děti, pro které byl na Vyšehradě připravený program 
plný her, pohádek a kreativity.

Věříme, že se náš dlouho chystaný Česko-německý 
piknik líbil a že se, v souladu se zmíněným společným 
prohlášením AG a SAG, budeme při příležitosti po-
dobných událostí potkávat jen častěji. sag

film Krajina ve stínu (2020). Nepochybně zajímavým 
zpestřením pak byla stínohra Vodníček.

Zcela unikátní zážitek pak představovaly prohlídky 
Vyšehradu, baziliky svatého Petra a Pavla s naším mís-
topředsedou Petrem Křížkem nebo meditativní pro-
hlídky sálu Gorlice. Veřejnost tak, v rámci našeho Česko
-německého pikniku, často viděla místa, která jí běžně 
zůstávají zapovězena. Neméně poutavá pak určitě byla 
autorská prohlídka výstavy “WLCM - welcome” s Birgitt 

Jedna životní kapitola končí, druhá začíná – co si naši 
dobrovolníci a praktikanti ze Sdružení odnáší?

mohla zúčastnit česko-německých 
setkání nebo sbírat zkušenosti 
z přípravného týmu. Ale i během 
lockdownu přibývaly nové výzvy 
a úkoly například příprava diskuz-
ních večerů s SAG přes Zoom, 
kam byla pozvána široká veřejnost, 
aby si poslechli přednášku refe-
rentů na konkrétní téma a poté 
jej prodiskutovali, nebo tradiční 
Česko-německá konference, 
která byla sice online, ale i přesto 
přinesla nové podněty. Dalším 
úkolem byla příprava a vedení 
online lekcí němčiny se studenty 
středních škol, kteří mohli alespoň 
na chvíli zažít trochu odlišnou on-
line hodinu. V SAG jsme měli také 
možnost naučit se novému jazyku 

Dobrovolnice Clara Gordzielik 
V září 2020 
pro mě za-
čala nová ži-
votní kapitola 
– dokončila 
jsem střední 
školu a od-
jela na rok 

na dobrovolnou službu do Prahy. 
Tehdy jsem ještě nevěděla, kam 
se za rok posunu – tolik jsem se 
toho naučila jak v každodenním, 
tak i v pracovním životě; například 
organizování, plánování a mnoho 
dalšího. Práce v SAG se mi líbila 
především díky její rozmanitosti. 
Pracovala jsem například na kre-
ativních úkolech, jako byl návrh 

nového plakátu, na Informačním 
listě, interaktivních hodinách 
němčiny pro české střední školy, 
ale také na praktických úkolech 
jako je správa webových stránek, 
překlady nebo práce v Excelu. 
To, co bylo v prvních týdnech mé 
dobrovolné služby výzvou, se po-
malu začínalo stávat zavedenou 
rutinou. O to smutnější je, že je 
moje dobrovolná služba u konce. 
Poslední tři týdny patřily k těm 
nejkrásnějším díky Česko-němec-
kému pikniku na Vyšehradě, čes-
ko-německému letnímu setkání 
Junge Aktion der Ackermann-Ge-
meinde a Plasto Fantasto. 

Po dlouhém lockdownu 
a home officu jsem se konečně 
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se naše sesterská organizace již 
přes 20 let v Čechách skvěle uchy-
tila i u mladých lidí. Jsem nesmírně 
vděčná, že jsem měla možnost 
fungování obou organizací poznat.

Práce mi jen dokázala, jak je 
skvělé pracovat v česko-němec-
kém prostředí a spolupracovat tak 
s Němci, se kterými jsem našla 
mnohé společného a nic nám 
v naší práce nebránilo, ba naopak 
jsme byli o to více kreativní. Díky 
práci ve Sdružení jsem si zlepšila 
mé jazykové, komunikační a or-
ganizační dovednosti, pochopila 
jsem, jak je důležitá týmová spolu-
práce a kreativita. Především jsem 
poznala lidi, kteří mi toho do života 
dali opravdu hodně. Především dě-
kuji Amálii za to, jak nás skvěle jako 
tým vedla, za její trpělivost, cenné 
zkušenosti, vždy přátelský a em-
patický přístup a za to, že nám 
otevřela dveře do nových pracov-
ních zkušeností. Pochopila jsem, 
jak je přeshraniční a mezinárodní 
spolupráce důležitá a je možné ji 
ve všech ohledech rozvíjet.

Doufám, že budu mít v mém 
dalším působením možnost se 
Sdružením na jejich nových pro-
jektech spolupracovat a přeji no-
vému týmu, aby nadále s radostí 
pokračoval v jejich přínosné práci. 

Sára Masopustová

a scházeli jsme se dvakrát týdně 
s praktikantkou z SAG a učili se 
česky. To mi pomohlo překonat 
jazykovou bariéru a dorozumět 
se i bez angličtiny. Když se epi-
demická situace zlepšila, začali 
jsme každý čtvrtek pořádat výlety. 
Navštívili jsme například Plzeň, 
Ústí nad Labem, Kutnou Horu 
a Kolín. Jsem opravdu vděčná za 
skvělý a poučný rok v SAG a přeji 
novým dobrovolníkům hodně 
štěstí a mnoho skvělých zážitků 
jak v práci, tak v Praze. 

 Vaše Clara Gordzielik

Praktikant Jan Kousal 
Jmenuji se Jan Kousal a studu-
ji česko-německá studia. Od 
dubna 2021 jsem pracoval jako 
praktikant pro Sdružení Acker-
mann-Gemeinde. Sdružení mi 
podalo pomocnou ruku v době, 
kdy se Česká republika zmítala 
v lockdownu a kdy se jen těžko 
dala plnit povinná studijní praxe, 
kterou jsem potřeboval dokončit 
do mého podzimního odjezdu na 
Universität Regensburg. 

V SAG jsem se rychle stal sou-
částí dobře šlapajícího kolektivu, 
dostal jsem příležitost podílet se 
na zajímavých projektech a plnil 

jsem řadu úkolů, z nichž některé 
byly i velmi dobrodružné. Nyní je 
můj čas v SAG u konce. Čeká mě 
další výzva a jsem rád, že se na ni 
chystám posilněn o tak pestrou 
zkušenost. 

Děkuji SAG za příležitost a přeji 
mu hodně štěstí do budoucna! 

 Jan Kousal

Praktikantka  
Sára Masopustová 
Když jsem hledala povinnou praxi, 
kterou musím v rámci studia spl-
nit, nejvíce mě zaujalo Sdružení 
Ackermann-Gemeinde nejen kvůli 
mladému týmu, pracovní náplni, 
ale hlavně česko-německé histo-
rii. Imponovala mě návaznost na 
německou Ackermann-Gemeinde, 
kterou jsem ze studií znala a to, že 

A jak bude vypadat kancelář SAG  
od října 2021? 
Nová dobrovolnice  
se představuje! 
Milí členové a přátelé SAG,
jmenuji se Emilie Adler, je mi 
19 let a pocházím nedaleko od 

Hannoveru a od října tohoto roku 
jsem se stala dobrovolnicí SAG 
v Praze. Ještě předtím, než jsem 
absolvovala maturitu jsem vě-
děla, že bych chtěla po maturitě 

Přejeme Claře, Honzovi i Sáře mnoho úspěchu v jejich dalších životních 
cestách a děkujeme jim za jejich angažovanost!
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věnovat čas 
k seberea-
lizaci, a že 
bych se ráda 
pohybovala 
v mezi-
národním 
prostředí.
Díky mému 

zájmu o cizí jazyky a politiku 
jsem přesně věděla, co hledám. 
U mých rešerší se mi okamžitě 
zalíbil inzerát od SAG, kde není 
Česká republika v Německu tak 
medializovaná, ačkoliv je to náš 
soused a kultura s českým jazy-
kem je pro mě téměř neznámá. 
Z těchto důvodů jsem velmi 
vděčná a těším se z této příleži-
tosti získat mnoho nových zku-
šeností a dojmů a jednu z dalších 
jazyků EU poznat přímo z první 
ruky. Velmi se těším na mou akti-
vitu v rámci jednotlivých projektů 
a na získávání zkušenosti z his-
torie obou zemí. Věřím, že má 
kreativita bude v rámci mnohých 
projektů přínosem. Těším se na 
bohaté setkávání a na krásný čas 
v Praze!               Emilie Adler

I v tomto roce můžeme 
přivítat novou posilu!

Jmenuji se 
Kateřina 
Sklenková, 
jsem hlavní 
vedoucí dět-
ského tábora 
a členkou fol-
kové kapely.

Pochá-
zím z Prahy, kde jsem se díky 
možnosti chodit na základní 
školu s rozšířenou výukou jazyků 

dostala velmi brzy k němčině. Na 
výměnných pobytech jsem se za-
čala zajímat o německou kulturu. 
Později jsem s pomocí KMK-PAD 
strávila několik týdnů na gymná-
ziu v nádherném Marburgu, což 
bylo klíčové pro mé rozhodnutí 
věnovat se němčině i nadále.

Nyní studuji česko-německá 
studia na Univerzitě Karlově, kam 
mě nalákal především celý ročník, 
který se plní na univerzitě v Re-
gensburgu. Ten jsem absolvovala 
proběhlý akademický rok a i přes-
to, že se do přednáškových sálů 
mohlo pouhý měsíc, dostala jsem 
příležitost se podrobněji zabývat 
tématy, která jsou pro mne důle-
žitá. Zaměřila jsem se na migrační 
literaturu, porovnávání kultur, vý-
voj českého na německého jazyka 
vedle sebe, kulturu vzpomínání 
i na česko-německou přeshranič-
ní spolupráci. V neposlední řadě 
jsem se dostala k úhlům pohledu 
na historii, jak se obyčejně neučí 
– k dějinám mladistvých a žen.

Tím se dostávám také k tomu, 
proč jsem si vybrala praktikum 
ve Sdružení Ackermann Gemein-
de. Především mě zaujalo téma 
tohoto roku, Žena a dnešní doba, 
které považuji za nesmírně důle-
žité a velmi dobře pojaté. Chtěla 
bych se nadále věnovat sociál-
ním a společenským problémům 
v Česku, Německu a Evropské 
Unii i problematice česko-němec-
kého smíření a těším se, že se 
v SAG budu moci zapojit do týmu, 
který tyto otázky také zajímají.

Kateřina Sklenková

„Co nebylo v mém plánu, bylo 
v plánu Božím.“ Tento citát  
sv. Edith Steinové velmi dobře 
popisuje mou situaci. V Praze 

jsem měla 
naplánovaný 
sabatický 
rok, který 
měl skončit 
k 31. červen-
ci 2021. Co 
ale nebylo 

v plánu, byla 
koronavirová pandemie, která ho 
značně poznamenala. Nyní jsem 
stále v Praze, jak kvůli nějakým 
změnám, tak i díky novým mož-
nostem, zůstanu v Praze ještě 
několik měsíců – bez velkého 
plánu, ale v naději. 

Jmenuji se sestra Anne Kurz. 
Narodila jsem se v Hamburku 
v roce 1973. Už přes 25 let jsem 
sestrou v katolickém společen-
ství Verbum Dei a patřím k naší 
pobočce v Münsteru. Poté, co 
jsem během sabatického roku 
kvůli pandemii vyšla ze svého 
pokoje jen zřídka, jsem vel-
mi ráda, že mohu nyní poznat 
komunitu Ackermann-Gemein-
de. Imponuje mi, kolik projektů 
existuje, a především to, jakou 
živou komunitou je Ackermann-
Gemeinde dodnes. Je to velká 
výzva, když se střetnou životní 
příběhy historií jednotlivých 
národů.  Jako Němka jsem v Pra-
ze a v České republice. Historie 
je něco, co žije. Je to velký dar, 
když se můžeme dozvědět, jakou 
součástí v tomto příběhu jsme 
a jakým způsobem nás Duch 
Boží vede. Během svého poby-
tu v Praze a u Sdružení Acker-
mann-Gemeinde si přeji nejprve 
naslouchat, pak se učit a respek-
tovat, a tím pomoci vybudovat 
něco „věčného“. Evropa začíná 
v našich srdcích. 

Sestra Anne 

Emilie Adler Sestra Anne Kurz

Kateřina Sklenková
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StráNKy SPIrály SDruŽENí AcKErMANN-GEMEINDE (s.16 –18) 

letní setkání Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde

K dyž jsem v neděli odpoledne dorazil do Křes-
ťanského domu mládeže, šel jsem za ostatními 
do klubovny. Přestože jsem zhruba polovinu 

z nich už znal a rád je po dlouhé době viděl, cítil jsem 
se trochu nejistě. No jo, první setkání po skoro dvou 
letech, říkal jsem si. Tento pocit ale v následujících 
hodinách naprosto vymizel.

Začalo se tradičně seznamovacími hrami, protože 
mezi námi byly i nějaké nové tváře. Další možnost se 
seznámit či poklábosit s již známými se naskytla večer 
na terase u plechovky piva nebo cideru a s krásným 
výhledem na kostel svaté Barbory.

V pondělí po snídani byl den zahájen Statiem, tedy 
duchovním impulsem, krátkým zamyšlením. Pak jsme 
se ve skupinách pustili do diskuze o otázkách udržitel-
nosti, abychom se naladili na téma týdne. Odpoledne 
tohoto deštivého dne se neslo ve znamení přednášek. 
Od zaměstnankyně bezobalového obchodu jsme se 
dozvěděli, jak člověk může v každodenním životě při-
spět k lepšímu životnímu prostředí a jak je možné se 

vyvarovat přebytečných obalů. Potom jsme se přesu-
nuli na žižkovskou radnici, kde jsme si vyslechli další 
přednášku od člena Strany zelených a místního zastu-
pitele. Ten nám řekl, jak se dá dělat zelená politika na 
komunální úrovni nebo ozřejmil důvody, proč Zelení 
nejsou v ČR zrovna oblíbení. Večer si pro nás tým při-
pravil skvělý česko-německý Pub-quiz.

V úterý byl naplánován výlet. Po snídani a Statiu 
jsme vyrazili povětšinou na sdílených kolech směr 
Černošice, kde jsme strávili několik hodin, každý pod-
le svého vkusu – pojedli jsme, popovídali si, někte-
ří hráli karetní hry, koupali se v řece, i frisbee létalo 
vzduchem… Večer po návratu jsme pak zhlédli doku-
ment o temných stránkách rybolovu a jeho škodli-
vosti pro planetu. 

Středeční dopoledne přineslo velmi důležitý bod 
programu – prohlídku Prahy. Nešlo ale o obvyklou 
procházku městem se zaměřením na pamětihodnosti 
– jeden z pražských bezdomovců jménem Roman nám 
ukázal místa, která jsou spojena s životem pražských 
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bezdomovců i jeho samotného a přitom nám vyprávěl 
svůj příběh. Nebyl to ve všech momentech příjemný 
zážitek, zato velmi silný a poučný. Pak jsme poobědvali 
v parku a odpoledne se ve dvou skupinách prostřídali 
v kavárně a na workshopu v papírnictví z druhé ruky, 
v jehož rámci jsme si mohli vyrobit originální sešitky 
s použitím druhotných materiálů.

Ve čtvrtek ráno jsme si museli přivstat – jeli jsme 
totiž na bio-statek České Kopisty, abychom zjistili 
a sami si vyzkoušeli, jak se dělá takové biozeměděl-
ství. Chvíli jsme na poli sklízeli mrkve, poté, co za-
čalo pršet, jsme se přesunuli do stodoly, kde jsme 
mrkve odnaťovali a také zbavovali cibule nevyužitel-
ných zbytků. Na statku jsme dostali i výborný oběd 
a následně jsme byli jeho prostory provedeni s velmi 
zajímavým výkladem nejen o zemědělství, ale také 
filozofii statku, který je zároveň sociálním podnikem, 
neboť se snaží o integraci a zkvalitnění života posti-
žených lidí. Večer pak někteří z nás strávili na Náplav-
ce se sklenkou dobrého piva v ruce.

Páteční dopoledne jsme prožili venku, neboť jsme 
v rámci městské rallye objevovali známá i méně zná-
má místa v centru Prahy. Odpoledne jsme krátce 
diskutovali o programu pro děti, který jsme měli při-
pravit na sobotní slavnost, potom se však už odebrali 
k Vltavě na Happening Ackermann-Gemeinde (AG). 

Ta se vsadila s ministrem zahraničí Jakubem Kulhán-
kem o sud piva, jestli se jí podaří dostat na řeku sou-
časně 27 plavidel s vlajkami všech států EU. Naše JA 
skupina se rovněž zapojila, sázku jsme vyhráli a panu 
ministrovi jsme zamávali ze šlapadel z Vltavy. :-)

Sobota proběhla v duchu oslav 75. výročí založení 
AG a JA, protože obě organizace vznikly v roce 1946. 
Program byl zahájen slavnostní mší ve starobylé vy-
šehradské bazilice. Poté se již rozběhly nejrůznější 
aktivity v rámci oslav, konaly se různé diskuze, před-
nášky, prezentace partnerských organizací, kreativ-
ní tvoření a rovněž hry a jiné aktivity pro děti, které 
jsme jako JA spoluorganizovali. Oslava představovala 
rovněž skvělou možnost potkat známé lidi, které jsme 
kvůli pandemii dlouho nemohli vidět. Večer jsme pak 
strávili v jedné vyšehradské krčmě a ani déšť nám ne-
zkazil dobrou náladu. 

A přišel poslední den – bylo potřeba si sbalit věci 
a zreflektovat a zhodnotit celé setkání. Potom jsme 
se už museli loučit, protože tento skvělý týden došel 
ke svému konci. Já osobně jsem byl moc rád, že jsem 
se zúčastnil. Přátelský bezdomovec Roman, den na 
statku, odpoledne na Vltavě nebo Vyšehradě zůsta-
nou v mé paměti jako skvělé vzpomínky, stejně jako 
skvělá parta, která je nedílnou součástí každého JA 
setkání. Vojtěch Krusberský



18  /SAG – Informační list 9/2021

létem otřáslo téma životního prostředí! 

z listů nebo plastová láhev z větviček. Naše společné 
večery jsme završili zábavou – kvízy, kasino, kino, ta-
lentová show a nakonec naší závěrečnou party. Vždy 
jsme ale dodržovali večerku, jelikož další den jsme sní-
dali již v 7.30 a poté nás čekal sport, zpěv a jazyková 
animace. V pracovních skupinách pod vedením dvou 
nebo tří členů týmu měli účastníci možnost vyrobit 
si svůj vlastní herbář, dozvědět se něco o recyklaci 
triček, postavit si hmyzí domeček anebo možnost na-
hlédnout do samotné recyklace věcí, které by jinak 
rychle skončily v koši. Vzhledem ke krásnému okolí 
a počasí nemohla chybět ani procházka lesem, bě-
hem níž dostal každý účastník pytel a rukavice na od-
padky. Ve skupinách jsme se snažili uklidit co nejvíce 
odpadků, které jsme cestou našli, abychom alespoň 
trochu ulevili přírodě. Pytle plné odpadků jsme poté 
předali starostovi Waldmünchenu panu Ackermanno-
vi a poté jsme se ho mohli na cokoliv zeptat. Odpadky 
jsme sami po skončení debaty zlikvidovali. V příštích 
dnech nás čekala hra na hrdiny v moři, v níž bylo cílem 
nasbírat co nejvíce klaunů očkatých. Při hře jsem se 
zastavovali na různých stanovištích, kde jsme se od 
různých mořských živočichů dozvídali, co způsobu-
je znečištění oceánů a jak se proti němu dá bojovat. 
Byli jsme také na koupališti a na výletě ve Straubin-
gu, kde jsme si vyzkoušeli geochaching a následně se 

fo
to

: J
A

Česko-německé setkání dětí a mládeže  
Plasto Fantasto 2021 
Znovu po dvou letech se letos mohlo uskutečnit naše 
Plasto Fantasto. Od 8. do 15. 8. 2021 se konalo tra-
diční setkání dětí a mládeže tentokrát s 31 účastníky 
v mládežnické ubytovně ve Waldmünchenu. Samo-
zřejmě bylo nutné dodržovat hygienická opatření, 
i přesto nepředstavovaly opatření žádné omezení 
v našem programu na téma životního prostředí. Na-
víc jsme se pro bezpečnost nás všech dvakrát během 
týdne otestovali. V neděli 8. srpna přicestovali účast-
níci ve věku 8 až 15 let autobusem z Mnichova, Prahy, 
nebo po vlastní ose do německého Waldmünchenu. 
Ubytovna nám kromě jídla a přespání poskytla i skvě-
lé zázemí pro konání našeho workshopu. Úvodní ve-
čer byl především o společném seznámení účastníků 
a členů týmu. První den Plasta jsme zahájili sportem, 
zpěvem, vybranými jazykovými animacemi a přivíta-
li jsme také jednoho z referentů, který nás seznámil 
s tématem životního prostředí. Od ubytovny jsme do-
stali obědové balíčky, které jsme si mohli sami připra-
vit. Odpoledne se o zábavu postarala takzvaná Land-
-art výzva a také společné pracovní skupiny. Land-art 
výzva spočívala ve výrobě uměleckých děl pomocí 
přírodních materiálů, například větví, listů a květin. 
Vznikly skvosty jako muž z větví, recyklační symbol 
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zúčastnili městské rally. Závěrečné odpoledne jsme 
společně strávili na tradiční bohoslužbě, tentokrát 
pod širým nebem. Nechyběly modlitby sepsané sa-
motnými účastníky, hrálo se na kytaru a k tomu se 
zpívalo. Nechyběl ani tematický vhodně zvolený úry-
vek z Bible. Po závěrečné oslavě náš čekalo zamyšlení 
nad letošním ročníkem Plasta Fantasta a rozloučení. 

V neděli 15. srpna jsme odjeli zpět domů autobusy 
nebo s rodiči. Jsme velice rádi, že jsme mohli letošní 
ročník úspěšně uspořádat a považujeme to za velkou 
naději do budoucna pro všechna nadcházející setkání. 
Dokázali jsme, že díky očkování a testování se mohou 
takové akce opět konat a my se můžeme opět bez-
pečně setkávat. Clara Gordzielik

Prohlášení  
Sdružení Ackermann-Gemeinde 
a Ackermann-Gemeinde

3  Jsou zapotřebí setkání posilující  
evropské povědomí.

Mottem Evropské unie je „jednota v rozmanitosti“. EU 
je také garantem míru a svobody. V sousedních regio-
nech EU, stejně jako i v jiných částech světa, probíhají 
válečné konflikty a často dochází k porušování základ-
ní lidských práv. My Evropané musíme projevit větší 
solidaritu s pronásledovanými a utlačovanými. Zkuše-
nosti z minulého roku také ukazují, že v Evropě musí 
probíhat užší spolupráce a celosvětově se Evropa musí 
lépe prezentovat jako společná Evropská unie.

Když byla před 75 lety, v roce 1946, v Mnichově 
založena Ackermann-Gemeinde, bylo soužití Něm-
ců a Čechů na bodu mrazu. Ackermann-Gemeinde 
se od samého začátku zasazuje o setkávání, dialog 
a ničím nepodmíněné smíření a od roku 1999 může 
na těchto cílech pracovat společně se Sdružením 
Ackermann-Gemeinde.

I do budoucna budeme, jakožto společenství vy-
cházející z křesťanské víry, usilovat o smířené a živé 
sousedství Čechů a Němců a angažovat se pro svo-
bodnou a sjednocenou Evropu. 

Společné prohlášení Ackermann-Gemeinde a Sdružení 
Ackermann Gemeinde Praha–Vyšehrad, 7. 8. 2021 

Dialog – Kultura – Setkání
V rámci Česko-německého pikniku na Vyšehradě 
vytvořilo Sdružení Ackermann-Gemeinde společně 
se sesterskou organizací Ackermann-Gemeinde pro-
hlášení, které Vám tímto zveřejňujeme. Zkušenosti 
s uzavřením hranic během koronavirové pandemie 
a s tím související vzájemné odcizení mezi našimi 
zeměmi, které jsme při tom prožili, jsou stále ještě 
čerstvé. Jsme přesvědčeni o tom, že jsou zapotřebí 
setkání!

1  Jsou zapotřebí upřímná  
a otevřená setkání – a otevřené hranice. 

I přes mnohé nejistoty, jako je klimatická krize, ko-
ronavirová pandemie, populismus a totalitarismus, je 
pravidelná přeshraniční výměna zkušeností a názorů 
součástí podstaty našeho evropského společenství. 
Lépe rozumíme současnosti, pokud známe minulost 
a pokud chceme společně jako Evropané a křesťané 
utvářet budoucnost. Společně a v dialogu, a to i mezi 
generacemi, se těmto výzvám postavíme. 

2  Jsou zapotřebí setkání založená  
na vzájemné úctě.

Bez vzájemného respektu k historickým zkušenos-
tem, kultuře, názorům, a také k hodnotám a nábožen-
skému přesvědčení ostatních nemůže dojít ke skuteč-
nému setkání. Každý člověk je jiný. Tuto rozmanitosti 
si uvědomujeme a vnímáme ji jako obohacení. Proto 
podporujeme mezikulturní výměnu a propagujeme 
výuku jazyka sousední země.

Předseda SAG Daniel Herman společně 
s předsedou AG Martinem Kastlerem 

prezentují společné prohlášení v rámci 
Česko-německého pikniku na Vyšehradě.
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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: www.ackermann-gemeinde.cz
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