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SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Sdružení Ackermann-Gemeinde  
a Ackermann-Gemeinde 

k útoku Putinova Ruska na Ukrajinu

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Ge-
meinde vyzývají všechny lidi dobré vůle, aby prostřed-
nictvím humanitární a finanční pomoci dle svých mož-
ností pomáhali usnadnit situaci lidí na Ukrajině a těch, 
kteří v současné době musí svou zemi opustit. Dob-
rým příkladem účinné a rychlé pomoci je mimořádná 
sbírka pro Ukrajinu organizace Caritas International. 

Předsednictvo SAG & AG

V  Ackermann-Gemeinde – organizaci založe-
né vyhnanci po druhé světové válce, kteří se 
jako křesťané od samého počátku občansky 

angažovali v evropském mírovém uspořádání a bojo-
vali za překonání železné opony – musíme přihlížet, 
jak se s invazí Putinova Ruska na Ukrajinu do Evropy 
vrátila válka. Útok na Ukrajinu je útokem na demokracii 
a hrozbou pro svobodu, což zejména u našich sousedů, 
kteří mají přímé hranice s Ruskem a Ukrajinou, i u řady 
našich přátel z tamní občanské společnosti vyvolává 
velmi konkrétní vzpomínky na dobu ruské nadvlády 
a diktatury. Naši čeští sousedé však i na Německo ape-
lují, že dosud uvalené sankce nejsou dostatečné.

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Ge-
meinde rezolutně odsuzují ruský útok na Ukrajinu, 
který je v rozporu s mezinárodním právem. Nadále 
podporujeme demokracii a svobodu, lidskou důstoj-
nost a konkrétní mírovou práci, což jsou nejmocnější 
nástroje proti diktatuře.

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Ge-
meinde vyzývají všechny činitele zastávající politické 
funkce – zejména představitele vlád a evropských in-
stitucí – aby se zasadili o co nejtvrdší sankce a uvale-
ní úplného obchodního embarga na Ruskou federaci 
včetně vyloučení ze systému SWIFT, dokud nebu-
de ukončena vojenská okupace Ukrajiny a veškeré 
válečné činy. Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ac-
kermann-Gemeinde se obracejí na české a německé 
občany a vyzývají k jasným projevům solidarity s lidmi 
na Ukrajině. Sankce, jako je vyloučení ruských financí 
ze systému SWIFT, budou mít dopady, které jsme 
připraveni nést a které ukrajinskému lidu historicky 
dlužíme. Není možné, aby hrály roli obavy z nedostat-
ku energií, zatímco na Ukrajině umírají lidé.

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Ge-
meinde vyzývají všechny lidi dobré vůle a organizace 
občanské společnosti, aby organizovali mírové inici-
ativy, modlitby, demonstrace nebo bohoslužby a aby 
se těchto iniciativ účastnili na všech úrovních. 
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Není právě jedním 
z úkolů našeho sdruže-
ní pomáhat překonávat 
překážky způsobené 
opomenutím pravdy 
a nedostatečnou odva-
hou přiznat vlastní chy-
by? Nenabízí nám tato 
situace příležitost sdílet 
své zkušenosti se všemi, 
kterým hrozí, že uvěří 
poslům dobrých zpráv 
a laciných řešení?

Snad se nám bude dařit setkávat se i v příštích 
dnech, jako tomu bylo na konferenci v Ústí nad 
Labem. Chci poděkovat všem, kteří ji připravovali, 
i všem přednášejícím, stejně jako účastníkům.

Věřím, že budeme mít řadu dalších příležitostí, 
připomínkou česko-německé vzájemnosti přispívat 
k zahojení mnohých bolestí, kamuflovaných slovy 
o národním sebeurčení. 

Tváří v tvář nejisté budoucnosti můžeme spoléhat 
jen na vzájemnou solidaritu a úctu, a být připraveni 
nést také nějaké oběti, které si dobré mezilidské vzta-
hy vždy žádají.

Mons. Adolf Pintíř
předseda SAG

Úvodní slovo

P íšu tyto řádky ve chvíli, kdy všichni sleduje-
me vývoj na Ukrajině. Byl jsem před pár dny 
zvolen do funkce předsedy SAG a chtěl jsem 

trochu načrtnout plány další práce. Snad už se dá 
uvažovat o nějaké post-covidové době, myslel jsem 
si. Napsání pozdravu jsem však odkládal a dnes vidím, 
že to bylo dobře. 

Jak hovořit o budoucnosti, jak plánovat a připravo-
vat, když vlastně nevíme, co příští hodiny přinesou? 
Doufáme, že se nerozhoří konflikt, zasahující celý 
kontinent. Snad nebudou vysoké ztráty na životech 
a veliké materiální škody. Ale jak toho lze dosáhnout, 
za jakou cenu? To nám poví až budoucnost. Doufejme.

Jestliže se nemáme oč opřít při pohledu do budouc-
nosti, měli bychom mít odvahu dotknout se alespoň 
minulosti. Všimněme si toho, jak v souvislosti se začát-
kem invaze na Ukrajinu ti, kteří celé roky volali, že sank-
ce nic nepřinesou, volají po rychlých sankcích.  Všimně-
me si, k čemu vede ta marginalizace problémů, jak jsme 
ji slyšeli od mnohých politiků. Co způsobí, když se pře-
krucují fakta, když se věci nenazývají pravým jménem? 
Najednou není o čem jednat, chybí jakákoli racionální 
rovina, je vyloučena společná perspektiva…

Slovo duchovní rádkyně

K dyž jsem v průběhu čes-
ko-německé konference 
v sobotním podvečeru při-

cházela z muzea zpět do konfe-
renčního sálu, naskytl se mi z ulice 
tento překvapivý pohled. Nazvala 
jsem si ho pro sebe: Konference 
zvenku. Ten pohled, jako by při-
svědčoval tématu naší konferen-
ce.  Vůbec jsem před tím netušila, 
že je možné sledovat konferenční 
dění i na ulici. Stěna sálu dovolu-
je nahlédnout do dění uvnitř, kde 
se odehrává teplé lidské setkávání. 
Připomnělo mi to papeže Františka 
a jeho vizi církve jako domu ze skla. 

Řady ramínek i zrcadlící se okna 
protější budovy, jako by připo-
mínaly ty, kteří čekají, nahlížejí 
a možná i volají po naší otevře-
nosti. A uprostřed nahoře je usa-
zen kříž. Není to výtvor lidské ruky 
zavěšený na stěně, ale zjevuje se 
sám od sebe, v daný moment a na 
daném místě pouhou souhrou 
okolností. Posledním oficiálním 
slovem naší konference byla slo-
va vyřčená jáhnem na konci mše: 
„Jděte ve jménu Páně.“

Pro některé z nás se otevřely 
nové cesty, po nichž máme jít, při-
šly nové úkoly. Vlastně pro každého  

z nás se denně otevírají nové ces-
ty, nové úkoly, nové výzvy, proto-
že každý den je nový, jedinečný. 

Mons. Adolf Pintíř

s. Angelika Pintířová
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Vzpomínky na Mons. Antona Otte  
z dob jeho kaplanského působení v Ebermannstadtu

papeže: „Takový druh lze vyhnat 
jen modlitbou a postem.“ Dobře, 
jak se tedy postit? Chceme zabrá-
nit válce, prosíme o mír. Co kdyby-
chom šířili mír dobrými zprávami 
a ty špatné si nechali pro sebe. 
Zkusme svolávat Boží požehnání 
i na ty, co nás štvou, co jsou nám 
nesympatičtí, kteří nám ublížili. Ne 
všichni Rusové souhlasí s válkou, 

Ať jsme kdekoliv, chraňme si teplo 
své jedinečnosti a přitom buďme 
otevření těm, co nahlížejí z venku. 
A v každé nejistotě si můžeme být 
jisti, že pohlédneme-li vzhůru, Pán 
je s námi. Myslím, že nás k takové 
otevřenosti a dětské důvěře zve 
i Mons. Anton Otte a povzbudivě 
na nás z nebe pomrkává. 

Překročení hranic  
ještě aktuálněji
Zprávy čtvrtečního rána 24. 2. 
2022 přinesly drsnou realitu. 
V hlavě mi vířily myšlenky, co to 
bude znamenat; takhle vypadá 
začátek války… mezi nimi se také 
vynořilo slovo Písma: „V obráce-
ní a důvěře je Vaše síla.“ Každý 
z nás se asi ptá sám sebe: Můžu 
něco udělat? Protestovat, demon-
strovat, modlit se? Přišla výzva 

M ons. Anton Otte zemřel 29. prosince 2021 
v Scheßlitzu u Bamberku. Lze ho označit 
za „základní kámen“ německé Ackermann-

Gemeinde a českého Sdružení Ackermann-Gemein-
de. Jako německý Čech zažil na vlastní kůži strasti-
plnou česko-německou historii. Poselství smíření se 
mu vepsalo do srdce. Během svého života se mu po-
dařilo proměnit rány způsobené zlobou v přátelství 
a nový začátek. 

Na jeho počest byla 7. ledna v bamberské katedrá-
le uspořádána slavnostní zádušní mše. Pohřební mši 
sloužil pražský kardinál Dominik Duka za účasti mno-
ha čestných hostů a kázání se ujal bamberský arcibis-
kup Ludwig Schick. Mons. Anton Otte byl pohřben 
na bamberském hřbitově.

8. ledna jsme se s ním rozloučili slavnostním requi-
em v bazilice svatého Petra a Pavla na pražském 

ostatně naši němečtí přátelé vědí. 
Celé Rusko i Putin potřebují Boží 
požehnání. A co kdybychom bránili 
válce tím, že se budeme postit od 
svých soukromých válek, dokáza-
li utnout negativní komentáře na 
adresu druhých ba i jenom tako-
vé myšlenky. Co kdybychom při 
chuti hovořit špatně o druhém se 
„kousli do jazyka“, jak o tom hovoří 
papež František. Alespoň pro mě 
je to opravdu výzva. A ještě jedno 
povzbuzení do doby, kdy po pan-
demii přichází válka: „Budou velká 
znamení na slunci a na měsíci a úz-
kost národů, uslyšíte o válkách… až 
se to všechno začne dít vzpřimte 
se a zdvihněte hlavu, protože se 
blíží vaše vykoupení.“

s. Angelika Pintířová
duchovní rádkyně SAG

Anton Otte a Wenzel Baudisch jako novokněží  
(svěcení 29. června 1967) po primici Antona
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Otte, nezmizel z našich životů. Spíše máme dojem, že 
oči tohoto společníka na nás stále laskavě hledí a že 
jeho život k nám promlouvá. Kéž se z jeho osoby po-
učíme a inspirujeme, zvláště v těchto těžkých časech.  

Z atímco v roce 1967 v malém městě Eber-
mannstadt reformní farní katolická mládež 
ještě oplakávala svého kaplana Wolfganga 

Spörleina – všestranně vzdělaného teologa a záro-
veň dvoumetrového sportovce, hudebníka a organi-
zátora – v polovině roku vstoupil na schody oltáře 
úctyhodného farního kostela svatého Mikuláše nový 
duchovní, postavou drobný kaplan Anton Otte, pro 
kterého se vhodný ornát našel až po dlouhém hle-
dání v sakristii. 

S příchodem nového kaplana se mnohé změnilo. 
Do farního domu přišel mladý duchovní, který se 
dostal teprve na začátku 60. let z Weidenau/Vid-
navy v českém Slezsku do Bavorska a bamberské 
arcidiecéze.

Nový kaplan se tedy mohl modlit německy i česky 
a působil velmi šťastným dojem. Jeho víra byla pevná, 
hluboká a přesvědčivá. Rychle si tak získal příznivce, 
zejména mezi katolickou mládeží ve městě. Okamžitě 
se stal jedním z nich, a to nejen v oblasti duchovní, 
ale i v každodenních oblastech lidského života. Ovlá-
dal němčinu natolik dobře, že český přízvuk byl jen 

Vyšehradě. Bohoslužbu sloužil pomocný biskup praž-
ský Václav Malý. Mezi účastníky byli diplomaté, poli-
tici a samozřejmě přátele a blízcí.

Na česko-německé konferenci mnozí postrádali 
jeho laskavost, jeho přítomnost a jeho slova. Umírání 
patří k životu – ostatně to dokazuje i kniha „Acker-
mann z Čech“, podle níž má SAG svůj název. Kni-
hu napsal člověk, který truchlí po své zesnulé ženě. 
Truchlení je proces, který může trvat velmi dlouho. 
Tato cesta se však vyplatí, protože po fázi ztráty 
truchlící často zažívají, že zesnulý milovaný člověk je 
jim novým způsobem blízký a stává se jejich vnitřním 
společníkem. To odpovídá křesťanské víře, protože 
náš „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (Lk 20,38). 

Proto jsme přišli s nápadem představit v každém ze 
čtyř letošních čísel IL jednu etapu jeho života a spo-
lečně prožít „rok smutku a vzpomínek“. Činíme tak 
na základě vzpomínek, které nám napsali lidé, kteří 
s ním byli spojeni. Více se dočtete v knižním rozhovo-
ru Josefa Beránka Vzdálená Evropa? / Fernes Europa?, 
kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. 

Na naší webové stránce SAG sestavíme „knihu 
vzpomínek“. Vyzýváme Vás všechny, abyste nám na-
psali příhody a vzpomínky, které bychom mohli zve-
řejnit. Za tímto účelem využijte, prosím, náš online 
formulář nebo vzpomínku můžete zaslat na e-mai-
lovou adresu: praktikant@ackermann-gemeinde.cz.

I když už nebudeme moci přivítat Mons. Antona 

Rozloučení s farností Burggrub-Heiligenstadt, zleva evangelický farář Lindner s chotí, Anton, hrabě  
von Stauffenberg (patron farnosti) s chotí, farář Melcher, ze sousedství, Antonův nástupce farář Ochsenkühn  
a starosta Daum, 1980.
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nepatrný. Toho si všimli zejména němečtí vyhnanci, 
kteří našli nový domov v Ebermannstadtu a Franc-
kém Švýcarsku a vyzvídali od svého nového kapla-
na, který v ČSSR složil maturitu a v roce 1960 přijel 
studovat do Königsteinu, Vídně a Bamberku, více 
o současném (duchovním) životě ve své bývalé vlasti, 
Československu. 

Anton Otte byl mezi kněžími dobře známý, zejmé-
na mezi těmi, kteří se sdružovali v Sudetoněmeckém 
kněžském spolku a v Ackermann-Gemeinde. S udá-
lostmi v letech 1967 a 1968 všichni začali doufat 
a modlit se, že v důsledku Pražského jara by mohlo 
nastat „nové jaro“ víry i pro katolickou církev, která 
byla komunisty potlačována. Nový ebermannstadtský 
kaplan, působící jako učitel náboženství a kaplan mlá-
deže ve městě a na děkanátu, tak díky svému nadšení 
z reforem II. vatikánského koncilu zastával zároveň 
úřad pro duchovní záležitosti katolíků žijících v ČSSR 
a jejich kněží. 

Byl kaplan Otte „knězem uprchlíkem“? Anton Otte 
svou službu takto nechápal – byl od počátku knězem 
bamberské arcidiecéze, a tedy duchovním rádcem 
pro všechny místní věřící.

Od počátku svého působení v Ebermannstadtu mu 
bylo blízké zejména jeho druhé poslání: zatímco byl 
kaplanem v Ebermannstadtu, byl na částečný úvazek 
od roku 1967 do roku 1980 i farářem farnosti Bur-
ggrub, do níž patřily také Heiligenstadt a Tiefenpölz. 

Jako farář ve venkovské části Franckého Švýcarska, 
která byla historicky konfesijně smíšená, dokázal vždy 
najít správné duchovní slovo a lidi tak stmelovat. Tím 
si získal i srdce mnohých protestantů. Pro Antona 
Otte bylo pěstování ekumenismu jedním z nejdůle-
žitějších úkolů, které si jako místní farář v Burggrubu 
kladl. A to se mu dařilo velmi úspěšně i mimo jeho 
působení v Burggrubu a Heiligenstadtu. 

Že tak činil s velkou horlivostí, dokazovalo od samého 
počátku jeho mnohostranné angažmá v této farnosti, 
nad níž dodnes drží patronát hrabata Stauffenbergové. 
Členem tohoto rodu, do jehož širšího příbuzenstva 
počítáme i české Schwarzenbergy, byl Claus Schenk 
von Stauffenberg – strůjce neúspěšného atentátu na 
Hitlera. I s nimi udržoval Anton Otte kontakt až do 
konce svého života. Mnozí farníci veřejně potvrdili 
svou náklonnost ke svému zesnulému faráři. 

S knězem Antonem Ottem, který byl o čtyři roky 
starší než já, jsem se osobně seznámil hned třikrát: 
poznal jsem ho jako nového kaplana farnosti, kde 
jsem krátce bydlel, ale také jako čtyřiadvacetileté-
ho čerstvě ženatého mladého novináře, který právě 
převzal vedení redakce novin „Nordbayerische Na-
chrichten“, a do třetice jako Němce, v jehož pasu bylo 
uvedeno místo narození Reichenberg/Liberec. 

A tak mi do života přišel člověk, nový kaplan, který 
si v ničem nezadal s tím předešlým kaplanem v teo-
logickém reformním zápalu. Našel jsem dobře infor-
movaného přímluvce ve všech církevních novinkách 
důležitých pro místní veřejnost a zároveň mladého 
teologa, s nímž jsem si chtěl a mohl vyměňovat ná-
zory a sdílet nadšení týkajících se mnoha politických 
reforem v mé rodné zemi. A to vše v jedné osobě. 

Již během našeho společného času v Ebermann-
stadtu do roku 1974, jsem Antona Otte, vzhledem 
k výjimečnosti jeho životopisu, považoval za duchov-
ního stavitele mostů – mezi katolicismem jeho soci-
alistického rodiště, jenž měl hluboké kořeny v české 
tradici víry a tradičním franským chápáním víry v sou-
časnosti ve Franckém Švýcarsku.

Měl jsem možnost sledovat jeho práci ve všech 
farnostech, za které byl zodpovědný. Odpovědnost 
měl jako farář i oficiálně v místní rubrice „mých novin“, 
a rovněž vedl naše častá přátelská nedělní setkání 

Doplňující informace: Druhý vatikánský koncil  

Druhý vatikánský koncil se konal v letech 1962–1965. Zúčastnilo se ho celkem 2850 „koncilních otců“ 
(biskupů) z celého světa. Koncil si kladl za cíl uvést církev pomocí reforem do nové éry. Zvláště patrné 
to bylo v liturgii: mše se již nesloužila v latině, ale v národních jazycích. Další novinkou bylo, že kněz již 
neslavil mši zády ke shromáždění. Anton Otte byl vysvěcen na kněze v roce 1967, tedy v době, která 
byla silně poznamenána reformami a kdy se mnoho věcí měnilo.  
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jako my. Toto bohatství musíme rozvíjet ve vzdělávání 
a kultuře.“

V Ebermannstadtu začal kaplan Otte svou práci 
velkého česko-německého stavitele mostů, za což 
ho Pán na nebesích vysoce odmění. Anton Otte se 
pro mě osobně stal za všechna léta svého působení 
na zemi otcovským, věrným přítelem a duchovním 
rádcem, jehož nadšení pro víru a historické poslání 
jsem mohl zažít během jeho působení v Ebermann-
stadtu a poté nadále sledovat a částečně snad i utvá-
řet v dalších desetiletích jeho bohatého života. Jeho 
náhlá smrt mnou stále otřásá.

Peter Franz Thürl  

M ons. Otte se stal v roce 1967 v Ebermann-
stadtu kaplanem a současně byl jmenován 
tzv. administrativním správcem naší malé 

diasporní farnosti Burggrub-Heiligenstadt. Pouze pár 
měsíců předtím byl vysvěcen na kněze. Díky svému 
mládí a zápalu do nové práce, vykonával tento úkol až 
do roku 1980 nejen svědomitě, ale i s obrovským na-
sazením. Heiligenstadt pro něj představoval druhý do-
mov a on byl ve městě všeobecně milovným a uznáva-
ným pastorem. Během svého působení se od začátku 
intenzivně zasazoval o sblížení s evangelickými křesťa-
ny. Položil základ pro dobré soužití všech křesťanských 
denominací, které se dnes v Heiligenstadtu vyskytují. 
Tehdy, začátkem sedmdesátých let, byl ekumenismus 
všechno možné, jen ne samozřejmostí. Především to 
byla jeho velká dobročinnost a oddanost, kterou pro-
jevoval každému, kdo se s ním setkal, zároveň ale také 
působivá, jasná kázání, která ho učinila tak důvěry-
hodným, tak oblíbeným a uznávaným.

Mons. Otte byl s lidmi velmi v kontaktu, čímž se 
místním udržel ve vzpomínkách i v časech, kdy už v na-
šem farářství nepůsobil. Kdykoli se vrátil do Heiligen-
stadtu, pokaždé rád pomohl při bohoslužbách a slavil 
s námi eucharistii. Těšili jsme se na to, že s přibývajícím 
věkem zde uslyšíme jeho výrazný hlas, kterým doká-
zal za pomoci pouze několika slov vyjádřit tak mnoho, 
častěji. Pán Bůh se rozhodl jinak a přivedl ho 29. pro-
since 2021 domů do svého nebeského království. 

Kéž se mu mnoha způsoby odmění za všechno 
dobré, co ve svém životě vykonal a čeho dosáhl. 
V naší farnosti na něj budeme s vděčností vzpomínat.

Christoph Graf Stauffenberg

s mladým sborem v tehdejší kavárně Rausch. Schůz-
ky zanechaly takový dojem, že mu jeden z účastníků 
tehdejšího kroužku mladých katolických vedoucích 
ve farnosti svatého Mikuláše vzdal hold zapálením 
svíčky se vzkazem: „Byl jste nejlepší kaplan, jakého si 
mladý člověk mohl přát.“ A takovýchto vzkazů bylo mno-
ho: „Ebermannstadt a sv. Mikuláše jste za základě II. va-
tikánského koncilu pomohl probudit a zanechal zde tak 
stopy patrné dodnes. Váš život byl skutečným příběhem 
česko-německého smíření.“

I já jsem zažil, jak kaplan Anton Otte týden od týd-
ne, rok od roku, rostl ve své pastorační práci a svým 
otevřeným, přátelským chováním získával nejen srd-
ce svých farníků, ale i jejich celoživotní přátelství.

Také jsem s ním, jako se svým tlumočníkem roz-
hlasu a televize, mohl prožívat Pražské jaro. Stejně 
jako Antona Otte i mě dojalo, když mi přeložil čes-
kou píseň, kterou tehdy zakončil své poslední vysílá-
ní svobodný pražský rozhlas: „Kdo za pravdu hoří ve 
svaté oběti, kdo za lidstva práva život posvětí, kdo 
nad hlavou bídných slzu vyroní, tomu naše píseň slá-
vou zazvoní.“

Já, ale i mnozí další mladí lidé a čtenáři „mých novin“ 
v Ebermannstadtu jsme s kaplanem Antonem Ottem 
na příjemných česko-německých setkáních diskuto-
vali a hodnotili historické události (nejen z let 67/68) 
v sousední zemi, kde jsme se oba narodili. Kaplan 
Otte události zasadil vždy i do náboženského kontex-
tu. Diskutovali jsme společně naše mladické nadšení 
pro koncil a socialismus s lidskou tváří – zdali také se-
hrály svou roli křesťanské hodnoty, jak v jednom dia-
logu vysvětloval marxistický filosof Milan Machovec 
a evangelický teolog Hromádka. Ve skutečnosti se to 
nakonec ukázalo jako mylné. Anton Otte uvažoval, že 
křesťanství, že křesťanství a původní myšlenky komu-
nismu jsou dvě tradice opírající se o stejné základy… 
Řekl, že největší chybou marxistů bylo, že politickou 
ideologii oddělili od křesťanských hodnot. 

V Antonovi jsem během našich společně stráve-
ných let získal přítele na celý život, a nejen já. Jeho 
odhodlání spojovat různé lidi dokládá tento úryvek 
z Antonových vzpomínek: „Boží království na zemi je 
pestré. Církev byla založena v Jeruzalémě, když apoš-
tolové hlásali evangelium naprosto různorodým po-
sluchačům a všichni mu rozuměli. Na počátku nebyla 
jednotvárná masa, žádní etičtí lidé, ale rozmanité spole-
čenství. To je život. Radujme se, že naši sousedé nejsou 
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Volby do předsednictva Sdružení Ackermann-Gemeinde 
Dne 12. 2. 2022 proběhla v rámci Česko-německé konference v Ústí nad Labem 
taktéž členská schůze, na které bylo zvoleno nové předsednictvo SAG pro funkční 
období 2022–2024. Pojďme si nově zvolené vedení představit: 

Změna ve vedení Ackermann-Gemeinde 
Pevně doufáme, že i nadále bude 
součástí Ackermann-Gemeinde 
a uvidíme se s ním na mnoha neje-
nom česko-německých akcích.

K 1. březnu převezme vede-
ní Ackermann-Gemeinde paní 
Kathrin Lichtenberg, která se 
česko-německými vztahy dlouho-
době zabývá. Přejeme jí úspěšný 
start v nové pozici a do nové prá-
ce všechno dobré! sag

 

Předsedou Sdružení Ackermann-Gemeinde se stal 
Mons. Adolf Pintíř a místopředsedou byl zvolen  
Dr. theol. Petr Křížek. Duchovní rádkyní se stala  
s. Angelika Pintířová. 

Dalšími členy předsednictva jsou Mgr. Daniel 
Herman, PhDr. Michal Pehr, Ph.D., PhDr. Miroslav 

zleva: 
PhDr. Miroslav Kunštát,  
s. Angelika Pintířová,  
Amálie Poláčková, 
Mons. Adolf Pintíř,  
Dr. theol. Petr Křížek, 
Mgr. Daniel Herman,  
Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.  
a Christoph Mauerer, M.A.

Matthiasi, děkujeme! 

Kunštát, Ph.D., Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. a Christoph  
Mauerer, M.A. 

Veškeré informace o nově zvolených členech si 
můžete přečíst na stránkách našeho Sdružení. Všem 
zvoleným gratulujeme a velmi se těšíme na vzájem-
nou spolupráci. sag

P o 16 letech působení v čele 
Ackermann-Gemeinde 
(AG) v Mnichově opouš-

tí Matthias Dörr pozici jednatele 
spolku a bude dále pracovat jako 
vedoucí oddělení domácích zále-
žitostí u Renovabis ve Freisingu. 
Matthiasovi z celého srdce děku-
jeme za milou spolupráci a veškeré 
činnosti, které byly velkým příno-
sem pro česko-německé vztahy 
a vývoj obou našich organizací. 
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Česko-německá konference v Ústí nad Labem

pandemii svůj vlastní názor, ale rozhovory se rychle 
stávají emotivními, což ještě umocňuje, když se při-
dají jazykové a kulturní bariéry.“ Hlavním cílem KAS 
je sbližovat lidi, a právě proto prožívá Tomislav uklid-
ňující pocit, když opět vidí naplněný sál. 

Petra Ernstberger, vedoucí Česko-německého fon-
du budoucnosti, pochází z okolí města Chebu, a zná 
tak dobře ze svého mládí ten pocit radosti, když do-
chází k setkávání napříč hranicím. Zdůraznila význam 
mantinelů jak pro rozvoj společnosti, tak pro jedince: 
„Ten, kdo narazí na své vlastní hranice, může dát své-
mu vývoji nový směr.“ Na základě svých politických 
zkušeností, mimo jiné z německého Bundestagu, do-
šla k závěru, že je důležité poskytnout lidem svobodu 
a umožnit jim vzájemné poznávání a sbližování podle 
zásady: „Tolik svobody, jak jen je možné, tolik omeze-
ní, jak jen je nezbytné.“ 

 
Filozoficko-historický pohled – jsou hranice  
přežitkem nebo naopak nezbytností? 

V úvodu konference otevřel Dr. Joachim Klose, zemský 
zástupce KAS v Sasku, téma hranic z historické per-
spektivy. Pád železné opony a s ním spojené otevření 
hranic v letech 1989/90 se hluboce vepsali do kulturní 
paměti střední Evropy. Od té doby je tomu tak poprvé, 
co došlo znovu k uzavření hranic, nyní kvůli zamezení 
šíření pandemie. Joachim Klose připomněl také hnutí 
Pegida, které se zformovalo zejména v Drážďanech – 
v souvislosti s uprchlickou krizí v letech 2015/16 se 
objevovaly jisté obavy. V těchto nepřátelských posto-
jích se skrývala otázka, zda by se neměly obnovit zdi 
k ochraně před nadměrným počtem přistěhovalců. 

Přítomnost ovšem vyvolává otázky týkajících se ji-
ných limitů. Přednášející odkázal na současný diskurz 
o stálém růstu za pomoci myšlenek filozofa Herman-
na Lübbeho: „Lidstvo nyní stojí před výzvou sebeo-
mezení: Jak se vypořádáme s omezeným zemským 
povrchem vzhledem k našemu neukojitelnému hladu 
po rozšiřování?“ 

Díky globalizaci, mobilitě a digitalizaci jsou hranice 
méně zjevné. Na druhou stranu je nyní těžší rozlišit 
mezi pravdou a lží. 

Radost z osobního setkání – jeden z nás ovšem chybí 

Když byla v pátek 11. února v 18.30 česko-německá 
konference s podtitulem „Hranice – spojují nebo roz-
dělují?“ zahájena, v místnosti byla cítit radost – radost 
z osobního setkání. Osmdesát lidí se po dlouhé době 
mohlo opět, hranicím navzdory, shledat. Tyto pocity 
radosti a vděčnosti jsou tak první odpovědí na otázku, 
zda pandemie změnila naše vnímání hranic. 

Zároveň se však prostorem nesl i pocit strádání, 
neboť někdo zde chyběl: 29. 12. 2021 zemřel Mons. 
Anton Otte. Na počest jeho památce byla připrave-
na kondolenční kniha s jeho fotografií, kam účastníci 
mohli vepsat své vzpomínky. Během celé konferen-
ce se na Toniho znovu a znovu vzpomínalo... Když 
účastnice vyprávěla svému šéfovi o „Toníkovi“, když 
další účastník řekl: „Jsem tu kvůli němu“ nebo když 
mladá žena, bývalá stážistka SAG, říká dojatá při obě-
dě: „Byl tak laskavý!“ 

Úvodní slovo konference přednesl, dnes již bývalý, 
předseda SAG Daniel Herman. Vzpomněl na Mons. 
Antona Otte, který byl zkrátka všude. Svým životem 
přispěl značnou mírou k překonání hranic mezi Čechy 
a Němci. Pan Herman poděkoval všem, co umožnili 
konání této konference. Stejně jako Anton Otte, je 
i Daniel Herman osvědčeným stavitelem mostů 
a jazykovou bariéru překonává tím, že na závěr 
promluvil německy.

Matthias Dörr, jednatel Ackermann-Gemeinde, 
připomněl ve svém úvodním projevu základní myš-
lenku vzniku této organizace, kterou je překonávat 
česko-německé hranice. V dnešní době je důležité 
prolamovat i hranice mezi generacemi, jak se tomu 
dělo vloni v létě při pikniku na Vyšehradě.

Tomislav Delinic, vedoucí zahraniční kanceláře 
Nadace Konrada Adenauera v České republice a na 
Slovensku, se zamyslel nad významem hranic během 
pandemie: „To, co bylo 30 let samozřejmostí, cesto-
vání mezi Českou republikou, Německem a Slovens-
kem, najednou přestalo fungovat. Pro rodiny vyvstaly 
zcela nové otázky: Je zodpovědné, aby si děti během 
pandemie hrály společně se sousedními dětmi? Ke 
změnám docházelo i v okruhu přátel – každý má na 
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Po roce 1989 a osamostatnění České republiky, proží-
váme, co se uznávání hranic týče, nejklidnější období.  

Následovala diskuze, ve které byly některé myš-
lenky dále rozvedeny a zároveň vyvstaly nové otáz-
ky. S obavami se diskuze stočila i k velmi aktuálnímu 
konfliktu – k hranici mezi Ukrajinou a Ruskem. 

Sobota, 12.2. Panelová diskuse: Osobní vzpomínky 
a společný duch 

Sobotní dopoledne začalo vzrušující panelovou dis-
kusí. Čtyři ženy a jeden muž se usadili na pódiu a do-
stali hned první tematický dotaz – kde v poslední 
době narazili na hranice.

Herečka Sarah Haváčová nemusela dlouho pře-
mýšlet: Její bývalé spolužačce, která byla včera pro-
puštěna z nemocnice, byla v říjnu diagnostikována 
leukémie. Hranice mezi životem a smrtí je velmi křeh-
ká. Díky transplantaci kostní dřeně se jí naštěstí tuto 
hranici podařilo překonat.

Michaela Holá z Průmyslové a obchodní komory 
v Chemnitz vyzařovala pozitivní energií. Pro ni je pře-
kračování státních hranic neodmyslitelnou součástí 
života, pracuje jako koordinátorka česko-němec-
kých hospodářských vztahů. Hovoří plynně česky 
a německy a je vděčná za vytváření sítí mezi lidmi 
i institucemi. Přeshraniční akce jsou pro ni důleži-
té z profesního i soukromého hlediska. Děje se tak 
prostřednictvím setkávání, kulturních zážitků a skrze 
učení se novým jazykům.

Profesorka teologie a farářka husitského sboru 
Ivana Noble vyprávěla o bolesti, kterou jí způsobila 
postupná radikalizace postojů jejích přátel a známých 
proti koronavirovým opatřením. Začali zastávat fun-
damentalistické názory. Práce s hranicemi v teologic-
kém učení a ve farnosti pro ni představuje mnoho 
výzev: Práce s hranicemi v myslích a srdcích lidí, ze-
jména u těch, u kterých pramení ze zranění.

Její manžel Dr. Tim Noble, rovněž teolog a před-
nášející, se narodil v Británii a je jediným mužem na 
pódiu. Uvádí, že kvůli pandemii nemohl dva roky 
cestovat do Spojeného království a navštívit tak 
své příbuzné. Nikdy předtím nemusel, přestože žil 
také v Brazílii a Nizozemsku, projít takovou zkuše-
ností. Hranice vždy chápal jako výzvu k poznávání 
druhé strany za nimi. Manželé Noble byli okolnost-
mi donuceni posunout hranice i ve svém profesním 

Za pomoci slov Meinharda Miegela zmínil Joachim 
Klose „blahobyt bez růstu“. Poslední desetiletí se pro-
sperita vyznačuje hospodářským a duševním růstem. 
Jak se vypořádáme s limitem, když už není kam dál 
postupovat? Tempo naší zrychlené doby navíc vzbu-
zuje touhu po regulacích.  

Joachim Klose navázal úvahou o domově a řekl, že 
žijeme v době bez hranic. Fenomén „domova“ je tvo-
řen jednak konkrétními místy a regiony, ale současně 
také sociálními vazbami a neodmyslitelně též narativy 
smysluplných životních příběhů. Domov nezná hrani-
ce. Žije z osobních pocitů a zkušeností. Jedná se o dy-
namický proces, který utváří jak stabilita, tak změny.

V následujícím koreferátu osvětlil PhDr. Michal 
Pehr, historik a politolog, význam hranic z poněkud 
jiného historického hlediska. Také on vzpomněl na 
rok 1989: Hranice se otevřely. V této souvislosti 
jsou hranice vnímány jako něco negativního, něco, 
co rozděluje. Hranice do moderního světa nepatří, 
ba dokonce by měly zmizet. Více než 40 let vládl 
za železnou oponou komunistický režim. Pak přišel 
zvrat: Ostnatý drát byl přestřižen. Vzpomínáme na 
Genschera a další, kteří se na procesu spolupodíleli 
na politické úrovni. Následoval vstup do EU a NATO. 
Michal Pehr se domnívá, že současný význam hranic 
v rámci Evropy je již zanedbatelný a mnohem více 
stavíme na mezinárodní spolupráci. 

Projev nabádal k zamyšlení nad důležitostí hranic 
v dobách krize. V takových časech si lidé cení hra-
nic, vyjednávají. Michal Pehr upozorňuje, že dějiny 
českých zemí jsou dějinami územních ztrát a zmiňuje 
báseň Viktora Dyka s názvem Hranice. Autor v ní hra-
nice neoznačuje jako „zbytečné“ nebo „nemoderní“, 
ale jako „posvátný pojem“. Osud vlasti závisí na hra-
nicích, je našim úkolem je bránit.  

Michal Pehr poukázal na to, že pro českou spo-
lečnost jsou hranice významné, a to i ty geografické, 
jako jsou hory. Navozují pocit bezpečí, pořádku a kli-
du. Hranice však nejsou vždy vymezeny geograficky, 
nýbrž mohou být například stanoveny v neprospěch 
nebo ve prospěch menšin (školské politiky aj.). 

Připomněl, že první Československá republika se 
rozprostírala na největším území (včetně Karpat) a Mni-
chovskou dohodou v roce 1938 přišla o třetinu plochy. 
Následné úvahy o poválečném Československu, roz-
prášili Sověti, kteří měli, nejen na našem území, mo-
censké zájmy. Docházelo k novému osidlování Sudet. 
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stromy, spatřovala v tom i příležitost budoucí zkuše-
nosti využít pro svou hereckou profesi.

Zatímco Sarah Haváčové se najednou všechno 
rozpadlo, Michaela Holá měla v Hospodářské komoře 
Chemnitz odlišnou zkušenost. Změna situace si žá-
dala okamžitou reakci. Hospodářská spolupráce mezi 
Saskem a Českou republikou je velmi úzká, uzavře-
ní hranic se dotklo tisíců dojíždějících. Její telefonní 
linka se změnila v linku horkou. Ona a její kolegyně 
přijímaly 200 telefonátů denně. Lidé potřebovali od-
povědi, jak a zda budou moci vykonávat svou práci. 
Cítila jako svou odpovědnost těmto lidem pomoci. 
Aby situaci dokázala zlepšit, bylo potřeba se pohy-
bovat i na politické úrovni. Tato mimořádná událost 
přinesla i dobré věci, shrnuje Holá: „Poznala jsem 
mnoho lidí a navázala nové kontakty. Podařilo se nám 
fungovat. Síťování se posílilo.“ Opatření se dotkly Mi-
chaely Holé i na osobní úrovni, jelikož sama neměla 
status dojíždějící osoby a nemohla tak navštěvovat 
svou rodinu v České republice. „Posunuly se i mé 
vnitřní hranice,“ říká a přiznává: „Každé ráno jsem si 
před odchodem do práce nejdříve zaběhala v lese.“ 

Že hranice pandemie zasahují i do lidských duší, 
vědí i Tim a Ivana Noble. Nabídka vysokoškolské 
výuky online byla pro ně nebyla překážkou. Větší 
změnu viděl pastor v prázdných kostelích. Oba lektoři 
jsou vyhledávaní jako pastýři a uplatnili se jako jakási 
pastorační horká linka. Studenti, přátelé, přátelé přátel 
prožívali šok z pandemie, obavy, ztráty, nemoci a úmrtí 
v okruhu svých známých. Protože Velikonoce nebylo 
možné slavit v kostelích, zahájil pár, spolu s dalšími, 

životě – nejenže digitalizovali výuku, ale stali se 
pastory svých studentů během pandemie.

Ředitelka základní školy Marie Gottfriedová o sobě 
tvrdí, že je nejen učitelkou, ale také žákyní. Pokud 
jde o hranice, je přesvědčena, že ty nejneprostupnější 
hranice si vytváříme ve své mysli, což dokládá na svém 
zážitku s otužováním. V prosinci tuto svou mentální 
bariéru prolomila a stala se tak členkou skupiny 
otužilců. Významnou hranici pro ni znamenalo 
datum 10. března 2020, kdy přišla zpráva z vlády, 
že od 11. března budou školy zavřené a výuka bude 
muset probíhat online. Teprve tehdy si zaměstnanci 
uvědomili, jak křehká byla jistota, že se každý všední 
den v 8.00 budou moci sejít ve škole. Nová situace 
v ní vyvolala pocit ztráty a nejistoty: „Bylo to jako 
náraz do zdi, ale společně jsme hledali možnosti 
a omezení jsme dokázali překonat.“

Právě zmíněné datum vzbudilo mnoho vzpomínek 
i u Sarah Haváčové. V tento den se konala generální 
zkouška hry Dobrý voják Švejk. Herecký soubor na-
cvičoval devět měsíců, deset hodin denně. „Generální 
zkouška je vlastně zlomová, tam herci ztrácejí ner-
vozitu a napětí,“ říká. Jenže namísto toho přišel šok, 
protože hra se kvůli pandemickým opatřením nebu-
de hrát. Herečka se ocitla bez ničeho, na volné noze 
a bez příjmu. Sarah mluvila tak živě, že se jí účastníky 
do svého života podařilo vtáhnout: Po této novině 
se nejdříve opila a pak se s čistou hlavou odstěho-
vala k rodičům, aby nemusela platit nájem. Večer se 
zahleděla na hvězdnou oblohu a ptala se sama sebe, 
co bude dál. Rozhodla se pracovat v lese a sázet nové 

Sobotní panelová diskuze
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ekumenický projekt, kterého se zúčastnilo 3000 lidí. 
Pro menšiny je nabízen také v angličtině a online, 
což si Ivana Noble dříve nedokázala představit. Lidé 
ji žádali o modlitbu, o doporučení četby, aby se 
nezbláznili, jsou mezi nimi i ateisté. Noble upozorňuje, 
že v České republice je k církvi přihlášeno poměrně 
malé procento obyvatel. Procento hledajících, kteří 
chtějí žít duchovním životem, je však vyšší než v jiných 
zemích. Hranice mezi věřícími a hledajícími se v době 
pandemie stala ještě propustnější. 

Ze skupinové diskuze: Zkušenosti z pohraničí  
přinesly utrpení, ale také život. 

Přestože by se pozvaným panelistům dalo ještě dlou-
ze naslouchat, byly kvůli dynamičnosti a možnosti za-
pojení diváků do diskuze vytvořeny čtyři debatní sku-
piny, v nichž se řečníci střídali. Mladí lidé ze Spirály 
byli také přítomni a přispěli svými zajímavými dotazy. 
Zde jen stručně na vybraném příkladu popíšeme, jaké 
pozitivní věci hranice přinesly:

Manželé Noble vyzdvihli událost, kdy bylo na Sta-
roměstském náměstí nakresleno křídou 25 000 křížů 
za oběti pandemie. Pro ně, jako duchovní průvodce 
je důležité, aby se lidé dostali do kontaktu sami se 
sebou a s životem. 

Sarah Haváčová se s námi podělila, že vznikla nová 
umělecká forma virtuálního divadla. Rovněž byla 
spuštěna databáze divadelních představení. Upozor-
nila však, že divadlo nemůže existovat bez diváků: 
„Představení se vyvíjí každý den. Je to tvůrčí proces – 
bez diváků není divadlo.“

„Hraniční zážitky nás činí obnaženějšími, osobněj-
šími“, říká jeden z účastníků. „Možná je pandemie 
určitým druhem divadla. Nikdo nezná scénář, ale se-
tkáme se více sami se sebou.“

Marie Gottfriedová, ředitelka základní školy, popi-
suje, že se jako pedagogický sbor rozhodli zaměřit 
zejména na sociálně slabé rodiny. Ze zkušenosti ví, 
že tyto rodiny nepřicházejí samy a nežádají o pomoc. 
Byly například matky, které nechtěly vycházet z domu 
ze strachu, že se nakazí coronavirem – nakupovaly 
pro ně proto učitelky. Zároveň obstarali pro žáky tab-
lety. Na otázku, jaké negativní důsledky mohly na děti 
vlivem pandemie dopadnout, odpovídá, že naopak 
předpokládá, že tato bezprostřední zkušenost vlastní 
odpovědnosti děti posunula a ony více dozrály.

I Michaela Holá pozitivně bilancuje: „I když byla 
situace velmi náročná, vždy jsme hledali možné ces-
ty a vztahy byly nakonec krizí posíleny. Spolupráce 
byla velmi úzká, protože se týkala více než 900 spo-
lečností.“ Neočekává, že by dojíždějících v budoucnu 
ubylo, a vidí dobré podmínky pro tzv. pendlery ve 
sjednocené Evropě. 

Kulturní program: Hranice mezi včerejškem  
a zítřkem překonáváme hrou.

Sobotní odpoledne byla na programu výstava Naši 
Němci v místním muzeum, kterou účastníci poznávali 
opět rozdělení do čtyř skupin. Výstava je tematicky 
zaměřená na období nacismu, vyhnání sudetských 
Němců i kulturu českých Němců. Muzeum je světlé 
a působí přátelským dojmem, často hravě využívá dře-
vo a přírodu. Výstava je velmi interaktivní, takže si mů-
žete například poslechnout originální projevy státníků.

Spirála si paralelně pro zájemce připravila kvíz. Účast-
nící tak mohli mezi sebou v malých týmech soutěžit ve 
vědomostních otázkách z oblasti politiky, geografie 
a historie. Rozhodně si každý odnesl něco nového.

Večer se konalo speciální divadelní představení. 
Mládežnický soubor Ježek ze ZUŠ Planá u Marián-
ských lázní sehrálo hru o „Hrdinství“ za druhé světo-
vé války. Pro německy mluvící byly na plátno promí-
tány německé titulky.

„Hrdinství znamená vytrvat v obtížné situaci. Zůstat 
věrný tomu, čemu věřím. Bojovat za dobrou věc. I když 
se bojím.“ Tato slova se nesla divadelním sálem. Mladí 
herci si hned od začátku získali srdce diváků a s tímto 
těžkým tématem se poprali na výbornou. Na pódiu se 
obešli bez většího množství rekvizit, o to lépe však hráli 
a povedlo se jim zprostředkovat nálady a obavy minulé 
doby a předat poselství o hrdinech: Lidé, kteří si nene-
chávají určovat směr okolním světem, ale zůstávají věr-
ní sami sobě. Mladí herci a jejich učitelka paní Terezie 
Pecharová sklidili na konci hry dlouhotrvající potlesk.

Naděje nám otevírá cestu do země, která nezná 
hranic.

V sobotu dopoledne se konaly volby do nového před-
stavenstva SAG. Předchozího předsedu Mgr. Daniela 
Hermana, kterému okolnosti nedovolují v této práci 
pokračovat, vystřídal Mons. Adolf Pintíř.
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Nedělní program zahájil svým projevem biskup li-
toměřické diecéze Jan Baxant, který vlídně přivítal 
účastníky konference v Ústí a jako správný hostitel 
nás s městem seznámil. Dozvěděli jsme se, že Ústí je 
v severních Čechách velmi významné město, mimo 
jiné i proto, že zde sídlí univerzita. Mons. Baxant se 
zmínil o jizvách města, které jsou dodnes patrné: kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie byl poškozen v důsledku 
bombardování na konci druhé světové války. Jeho věž 
se od té doby trvale naklání. Rád by také vzpomněl 
na vybombardovaný most, na kterém v té době stálo 
mnoho lidí. Při pomyšlení na tyto události se člověku 
dělá smutno. Je důležité si historii připomínat.

Biskup následně se slovy „mistře Jane“ pozdra-
vil a uvedl dalšího řečníka – Jana 
Potměšila a jeho referát s názvem 
„Naděje nemá hranice“. Z herce, kte-
rého nehoda upoutala na invalidní 
vozík, vyzařovala síla. Mluvil velmi 
otevřeně a podělil se o své životní 
zkušenosti. Naděje pro něj není te-
oretický pojem, ale je hybnou silou 
jeho života. Provází ho celý život, ale 
obzvlášť si to začal uvědomovat od 
vážné autonehody v roce 1989. V té 
době byl na cestě na demonstrace. 
Velmi si přál být v těchto osudových 
hodinách součástí Sametové revolu-
ce. Při nehodě utrpěl vážná zranění. 
Se 7% šancí na přežití se ocitnul na 
hranici mezi životem a smrtí. Teprve 
po třech měsících v nemocnici se 
probudil. Dovedl pohybovat pouze 

očima. Popsal působivou příhodu naděje: „Jednoho 
rána jsem věděl, že se vracím do života. Nikdo to ne-
řekl, nikde to nebylo napsáno, ale já to prostě věděl. 
Slunce vyšlo a mé tělo se zaradovalo. Přišla sestra 
a přinesla snídani. Zaplavila mě vděčnost.“

Proces uzdravování a rehabilitace byl velmi nároč-
ný. Mermomocí se chtěl vrátit do svého života. Ve-
likou sílu a energii našel v Bohu a u mnoho lidí, kteří 
mu byli oporou. Svůj osud dodnes nevnímá jako trest, 
ale jako takové připoutání k Sametové revoluci: „Bylo 
to velmi důležité období pro Českou republiku, pro 
Evropu.“ Jan Potměšil popisoval, že on svou životní 
cestu našel, oženil se, má syna a již od února 1993 
pravidelně opět hraje.

Výstava Naši Němci v Muzeu města Ústí nad Labem Divadelní představení "Hrdinství" pro nás uskutečnila 
ZUŠ Planá u Mariánských Lázní

Česko-německá mše svatá společně s farníky v kostele  
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem
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Rozhovory z konference
 մ „Pendleři překračují hranice dennodenně. Jak vnímali 

hranici před pandemií a jak se to změnilo jejím vlivem? 
Jakou zkušenost si odnášejí do budoucna?“

Michaela Holá: „Vzhledem k tomu, 
že jsem byla s „pendlery“ díky svojí 
pracovní pozici často v kontaktu, si 
dovoluji říci, že si určitě uvědomili, 
že hranice pořád existuje. Hlavně 
ve chvíli, kdy občas i oni samotní 

nemohli přijít do práce, protože byli například v Če-
chách v karanténě. Nebo když přejížděli přes hranice, 
kde se museli prokazovat smlouvou nebo formulářem 
speciálním pro pendlery, tak si myslím, že v tu chvíli 
si každý pendler uvědomil, že ta hranice zde opravdu 
je. Na druhou stranu, se pragmaticky celá ta situace 
zvládla dobře a oni mohli zase zpátky do německých 
firem. Ačkoliv věřím, že to pro ně nebylo jednoduché, 
tak se hranice do budoucna více a více smazávají. 
V celém tom podtextu si myslím a doufám, že si pen-
dleři více uvědomili, jak si jich německé firmy váží, pro-
tože německé firmy se velmi snažily o to, aby pracov-
níci jezdit přes hranice mohli. Dělaly pro to všechno 

možné, vyplňovaly formuláře, volaly s námi… Zkoušely 
najít řešení. Takže na tom se ukázalo, že pendleři jsou 
skutečně důležití pro spoustu firem, což je samozřejmě 
všeobecně známo, ale chci říci, že ta hranice opravdu 
už asi formálně neexistuje tím způsobem, že se nor-
málně pendler nemusí prokazovat pasem. Bohužel v té 
covidové situaci bylo na chvilku nastavení jiné a mož-
ná se i vrátil pocit, že hranice je neprodyšná. Já jsem 
optimista a věřím, že nás čekají krásná léta, kdy už hra-
nice opravdu budou pomalu ale jistě mizet.“

 մ „Jaký byl Váš první dojem z konference?“

Anežka Jakubcová: „Já jsem byla 
plná očekávání, protože jsem si 
nebyla jistá, co tady na mě bude 
čekat. Nebyla jsem si jistá, jak 
budu přijatá jako člověk, který 
vlastně s Ackermann-Gemeinde 
nemá moc věcí společného, ale 

byla to pro mě velice příjemná zkušenost. Snad všichni 
mě hned začali brát za vlastní, i když jsem sem vlast-
ně úplně tak nepatřila. Já jsem to na sebe prozradila 
hned na začátku a byl to dobrý krok, jak mě všichni 

Energie úvodního oslovení „mistře Jane“ byla ně-
čím zvláštní, vyzařovalo z ní teplo, pozitivita, a obdiv 
ke všem, kteří svůj život otevřeli naději. Jan Potměšil 
narazil na limity, ale ty mu nedokázaly uzavřít cestu. 
Je jedním z hrdinů, které studenti popsali ve své hře: 
Hrdinové všedního dne, jejichž sílou je naděje.

Ti, kdo věří, poznávají Boží přítomnost v naději. 
Krásným zakončením byla česko-německá mše svatá 
společně s farníky v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Biskup Baxant připomněl, že důvěra v Boha byla 
silou tehdejších vysídlenců a nás může vést temným 
údolím i dnes.

Poděkování všem zúčastněním 

Velké díky patří moderátorce Anežce Jakubcové 
a všem přednášejícím. Akce by byla jen stěží uskuteč-
nitelná bez našich dvou tlumočnic – Barbory Molnár 

a Martiny Stockerové, které neúnavně pracovaly 
v překladatelské kabině. Díky jejich dovednostem 
nebyla jazyková bariéra překážkou. Děkujeme i všem 
dobrovolníkům a stážistům pod vedením jednatelky 
Amálie Poláčkové – se postarali se o to, že „všechno 
dobře dopadlo“.

Věříme, že téma konference bylo průlomové. Kon-
ference se po dlouhé době opět mohla konat pre-
zenčně. Nabídla prostor k zamyšlení a naslouchání po 
předešlých dvou náročných letech, k uvědomění si, 
co se stalo. Poslední dva roky nás změnily a zanecha-
ly stopu v naší kulturní paměti. Mnoho dalších úvah 
bude následovat. Doufejme, že vedle utrpení pozná-
me i plody, které nám dává naděje a každodenní hr-
dinové. Ano, pandemie změnila naše vnímání hranic. 
Nebo bychom se měli spíše ptát: Jak změnila pande-
mie pohled na nás samotné?  sag
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Tereza Kaiserová: Na začátku to byla hlavně jazyko-
vá bariéra. Reinhard neuměl česky a musel se jazyk 
naučit. A komunikační obtíže mají především i naši 
rodiče.
Reinhard: Ale tou nejvýznamnější překážkou je způ-
sob interkulturní výměny. Já jako Bavor komunikuji 
spíše tzv. low context (direktní způsob komunikace, 
založený na slovech), zatímco má žena a Češi obecně 
jsou známí tím, že komunikují více tzv. high context, 
tedy i nonverbálně, intonací hlasu a tak podobně.
Tereza: Příklad z našeho vtahu: Já jsem automaticky 
očekávala že když napíšu, že přijedu na nádraží v de-
vět hodin, že mě Reinhard vyzvedne. Ale on to vůbec 
nechápal a musela jsem mu explicitně napsat – pro-
sím, přijeď pro mě.

 մ „Jak se změnilo Vaše vnímání hranic v důsledku 
pandemie?“

Daniel Herman: Covidová doba 
poznamenala hranice v různém 
kontextu. Ta česko-německá, 
stejně jako další jiné, byly uzavře-
né. Já sám mám zajímavou vzpo-
mínku: v Německu mám příbuz-
né a potřebovali jsme si předat 

nějaké věci, což fyzicky nebylo možné. Ale tím, že 
mám povolený vjezd do Národního parku Šumava 
a moje neteř přijela z druhé strany, mohli jsme si tak 
předat potřebné věci, aniž bychom hranice překro-
čili. Bylo to velmi zajímavé a důležité bylo, že i když 
fakticky byl vlastně Schengen zrušený covidovými 
předpisy, tak ty mezilidské kontakty narušené neby-
ly. I když ta hranice mezi státy byla zavřená, tak hra-
nice mezi lidmi zavřená nebyla. Hranice mezi Čechy 
a Němci, to je myslím hranice mentální, hranice mezi 
lidmi. A ta nesmí být zavřená žádnými předpisy. Je 
podstatné, aby se lidi chtěli setkávat i když to třeba 
fyzicky nejde.

ubezpečovali, tak zde vládne opravdu otevřené pro-
středí. A je to vidět ve vztazích mezi účastníky kon-
ference, pořadateli, každý se s každým baví a má si 
o čem povídat. Myslím, že ta vstřícnost, ta otevřenost, 
po tom, co jsme měli velký hlad po setkávání, je tady 
hmatatelná, takže pro mě to je velice milá zkušenost 
a zcela ze mě spadla nervozita.“ 

 մ „Myslíte, že aktivity této organizace nějakým způso-
bem zasáhnou širší veřejnost?“

Anežka Jakubcová: „Ještě jsem neměla možnost 
seznámit se se všemi aktivitami SAG, ale vzhledem 
k tomu, jak hovoří představitelé organizace, před-
sednictvo, organizátoři a jak jsou vlastně v kontaktu 
s členy, jsem nabyla dojmu, že ještě není všechen 
potenciál vyčerpaný. Jsou tu některé snahy, výborné 
myšlenky, ale cítím, že je to pořád v rozvoji. Velice mě 
potěšila účast mládežnické organizace, neboť to je ta 
budoucnost – to, že česko-německé přátelství není 
pouze historická věc, není to něco, co by zajímalo jen 
naše dědečky a babičky, ale je to s námi stále. Stále si 
neseme historickou zkušenost Češi – Němci a nekon-
čí to generací, která to zažila na vlastní kůži. Je to tady 
pořád živé i pro nás a do moderní doby si myslím, že 
těch podnětu a potenciálu je stále mnoho nevyužité-
ho. A jak jsem měla možnost poznat paní Amálku Po-
láčkovou, tak si myslím, že ona to velice dobře vnímá 
a snahy bude tímhle směrem třeba vyvíjet. To věřím, 
že jsem z ní cítila. Já bych vás chtěla moc povzbudit 
v tom co děláte. I když třeba téma česko-německého 
přátelství může někdy v české společnosti rezonovat 
ne úplně pozitivním směrem a určité předsudky 
možná stále přetrvávají. Myslím, že to má velikou bu-
doucnost a moc bych vás v tom chtěla podpořit, aby 
se to více dostalo nejenom do skupiny těch opravdu 
nadšených lidí, ale více do veřejného dění, a aby se 
to dotklo více proměny společnosti. Myslím, že v tom 
můžete udělat krásný kus práce, takže moc fandím  
a díky za to.“

 մ „Na jaké hranice narážíte ve Vaší česko-německé 
rodině?“

Reinhard Kaiser: Překážky, na které naráží česko-ně-
mecká rodina, můžeme rozdělit na několik úrovní. 
Jedná se o úroveň zjevnou – jazykovou, pak možná 
více zajímavou – kulturní a samozřejmě také naráží-
me na fyzické hranice.
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připravili, popřípadě mohli navštívit 
obojí. „Teda, tohle bylo to nejlepší, co 
jsem kdy na konferenci SAG zažil!“ pro-
hlásil bezprostředně po kvízu a suve-
rénní výhře svého týmu bývalý jed-
natel Ackermann-Gemeinde Matthias 

Dörr. Na to můžeme jedině odpovědět, že nám bylo 
ctí se konference takto zúčastnit a rádi připravíme 
kvíz i na další společné události.

Večerním programem bylo divadelní představení 
„Hrdinství“, které jsme zhlédli v krásném sále Hraničář. 
Je vidět, že organizátoři dbali i na ty nejmenší detaily. 
Mladí lidé z dramatického kroužku Ježkovy voči ZUŠ 
v Plané nám během 45minutového představení před-
vedli různé formy hrdinství během Protektorátu Čechy 
a Morava. I přes nízký věk předvedli špičkové profesi-
onální představení, jak nám po hře potvrdila herečka 
Sarah Haváčová. Asi největším šokem pro mě byl fakt, 
že představitel hlavní role se kvůli nemoci původního 
herce o svém angažmá dozvěděl ve čtvrtek a během 
dvou dnů se zvládl naučit veškerý text. Klobouk dolů!

Poslední den konference jsme během snídaně zre-
flektovali uplynulé dva dny a celé setkání zakončili 
krásnou společnou mší v ústeckém kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie. Po obědě jsme se smutně rozjeli 
do všech koutů (nejen české) republiky a už se nemů-
žeme dočkat další akce!

Kateřina Břendová mluvčí Spirály SAG

Okénko Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde 

Jarní setkání Spirály – „Hranice – jen v hlavě?“ 

O d 11. do 13. února se usku-
tečnilo již tradiční Jarní 
setkání Spirály v Ústí nad 

Labem, tentokrát na téma Hranice. 
Téma bylo vybráno tak, aby kore-
spondovalo s tématem každoroční 
konference Sdružení Ackermann-Gemeinde, které 
jsme se celou sobotu také účastnili.

V pátek po příjezdu účastníků jsme se pomocí pře-
dem připravené hry zabývali tím, co pro nás zname-
nají hranice – zdi. Krátké texty o nejznámějších zdech 
světa nám objasnily historický a geografický kontext. 
Zůstalo nám pak dost prostoru pro vzájemnou výmě-
nu o hranicích – zdech, které si vytváříme my sami. 
Překvapilo mě, jak moc jsme v diskusi mohli jít do 
hloubky i přesto, že jsme se všichni navzájem nezna-
li. Po pozdní, ale skvělé večeři z místní pizzerie jsme 
první večer zakončili hraním deskových her.

V sobotu ráno jsme se ihned po snídani vydali do 
nedalekého hotelu Clarion na konferenci SAG. Pane-
lová diskuse a následná kolečka s referentkami a re-
ferentem byla díky tomu, že referentky vzešly z řad 
obyčejných žen (učitelka, herečka, koordinátorka), ne-
uvěřitelně obohacující. Po obědě si účastníci konfe-
rence mohli vybrat mezi návštěvou ústeckého muzea, 
kde byla nedávno otevřena dlouho očekávaná výsta-
va „Naši Němci“ nebo kvízem, který jsme si speciál-
ně pro tuto příležitost jako mládežnický spolek SAG 

 մ „Pozorovala jste nějaké změny přístupu u žáků v dů-
sledku pandemie?“

Marie Gottfriedová: Pandemie 
přinesla do našich škol hodně 
cenných impulzů. Já si pandemii 
představuju jako takový reflektor, 
který osvítil prostředí našich škol 
a našeho vzdělávacího systému 

a ukázal nám, kde všude máme nedostatky, slabiny, 

se kterými bychom měli něco dělat. Myslím si, že 
pandemie nás přivedla k tomu, přemýšlet o smyslu 
školy, aby učení bylo pro život přínosem. Věřím, že 
pandemie výrazně posílila roli žáků v procesu uče-
ní. Řada dětí mluví o tom, že se musely naučit, jak 
si strukturovat den. Uvědomily si, že přebírají zod-
povědnost za své vzdělávání a učitel je pouze jakýsi 
průvodce, ale že mnohem více záleží na nich, na je-
jich aktivitě a schopnostech.
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Nové předsednictvo Spirály bylo zvoleno! 
povědomí lidí o její existenci. Budu 
vás pravidelně informovat o našich 
akcích, které proběhly či o akcích, 
které se teprve konat budou. Mým 
úkolem bude mimo jiné účastnit 
se schůzí s SAG a následně o no-
vinkách informovat předsednictvo 
se kterým se budeme pravidelně 
scházet a plánovat pro vás nadchá-
zející události,“ říká o své nové roli 
Anežka Procházková.

Získání nových členů je jeden 
z cílů i pro Vojtu: „Za sebe vnímám 
jako důležité, abychom se v novém 
předsednictvu zabývali například 
tím, jak získat pro setkání více účast-
níků, ale především aby s akcemi byli 
spokojení a měli tak chuť se vracet 
a případně se i stali členy Spirály. 
Dále také je potřeba přemýšlet nad 
koncepcí akcí, přinášením nových té-
mat a spoluprací s příbuznými a pří-
padně i dalšími organizacemi. Těším 

se na následující tři roky spolupráce 
v týmu předsednictva a všechny 
další zážitky se Spirálou!“ 

K tomu, aby mohla Spirála dále 
růst potřebujeme hlavně vás – 
naše členy. Pokud máte přání  
či dotazy k fungování Spirály, 
nebo jejímu dalšímu směřování –  
neváhejte nám napsat buď na 
sociálních sítích nebo naší  
koordinátorce Marii Králové na:  
kralova@junge-aktion.de. 

Budeme rádi za každou zpět-
nou vazbu k naší činnosti! 

vaše Spirála

Během víkendové konference 
v Ústí nad Labem proběhly sou-
časně i volby do předsednictva 
Spirály. Bylo zvoleno  
6 členů, kteří budou mít teď za 
úkol v následujících třech letech 
zastupovat Spirálu, připravovat 
pro vás různé akce a zlepšovat je. 

Předsednictvo má teď zcela 
nové složení. Členy jsou nově  
Josef Zelinka, Jan Salomon,  
Vojtěch Krusberský, náš bývalý 
dobrovolník z Mnichova Jakub 
Jančík. Naším už vám známým 
členem je také Klára Zelinková 
a Anežka Procházková, nově ve 
funkci mluvčí Spirály. 

„Ve své funkci mluvčí si dávám za 
cíl, co nejvíce prosadit naší orga-
nizaci a její akce, které se chystají. 
Nalákat, co nejvíce členů do Spi-
rály a podílet se na jejím růstu. 
Pokusím se reprezentovat Spirálu 
na partnerských akcí a rozšiřovat 

Politický týden vzdělávání – velikonoční setkání mládeže 

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde a Spirála 
Sdružení Ackermann-Gemeinde všechny srdečně zvou 
na letošní velikonoční setkání česko-německo-sloven-
ské mládeže, které se uskuteční od 13. do 18. dubna 
2022. 

Téma tohoto setkání zní „Europa for future, future 
for Europe“. Jakou roli hraje občanský aktivismus mlá-
deže? Jakým způsobem se podílí na utváření budouc-
nosti Evropy a jaká by vůbec měla být? Byly loňské 
parlamentní volby v ČR Německu opravdu tak zásadní 
pro naši budoucnost? Na tyto a další otázky se poku-
síme odpovědět za pomoci zajímavých referentů, spo-
lečných diskuzí a workshopů. Velikonoční setkání patří 
mezi nejdůležitější akce, které JA se Spirálou pořádají. 

Více informací naleznete na www.junge-aktion.de 

mailto:kralova@junge-aktion.de
http://www.junge-aktion.de
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Život na dva semestry v Regensburgu
Studentky Sára Masopustová a Kateřina Sklenková studují obor Česko-německá studia na Univerzitě 

Karlově v Praze. V rámci studia vyjíždějí na jeden akademický rok do Regensburgu. Jaké rozdíly studentky 
pociťují mezi českým a německým školstvím? Jaký studentský život prožily i navzdory pandemickým 

opatřením? Na jaké jazykové a kulturní bariéry narazily? Vše se dozvíme v rámci následujícího rozhovoru. 

Sára Masopustová: Vzhledem 
k tomu, že jsem i v Praze měla 
možnost zúčastnit se výuky 
s německými profesory, se pro 
mě tolik výuka v Německu neli-
šila. V Praze i v Německu se po 
Vás mnohdy vyžaduje diskuse 
a zapojení v hodině, což beru 
jako velké plus. Díky tomu, že 
mám okolo patnácti spolužáků, je 
výuka daleko osobnější a každý 
má možnost se v hodině dostat 
ke slovu. Řekla bych, že se naši 
čeští profesoři snaží implemen-
tovat ,,západní‘‘ způsob výuky, 
který není jen o memorování, ale 
mnohdy o důkladném porozumě-
ní textů a následné individuální 
přípravy, abychom byli schopni 
si s profesory o daném tématu 
v hodině popovídat. Mezi výukou 
mého oboru v Německu a v Praze 
jsem tím pádem nenašla výrazný 
rozdíl, možná jen v tom, že jsou 
němečtí profesoři více nadšeni 
svou prací, což předávají dál svým 
studentům.

Kateřina Sklenková: Velkým rozdí-
lem je uspořádání roku, kdy zimní 
semestr začíná až později na pod-
zim, po zkouškovém období ná-
sledují mezisemestrální prázdniny 
a letní semestr tím pádem trvá 
ještě v červenci, zkoušky probíhají 
až zase do podzimu. To bylo pro 
mě vcelku nepraktické, protože 
jsem se již potřebovala vracet 
do Čech. Navíc zkoušky nebývají 
vypsané ve více termínech, takže 
obzvláště letní zkouškové bylo 
velmi náročné a plné stresu. Jinak 
byla v tomto menším bavorském 
městě největším rozdílem atmo-
sféra, úžasná vybavenost školního 
campusu a jeho pohodlná do-
stupnost na kole! 

2) Hovoříte výborně německy. Na-
razily jste přesto přeci jen na nějaké 
bariéry, ať už jazykové či kulturní?

Sára Masopustová: V Německu 
na jazykové bariéry narážím každý 

1) Obě studujete Česko-německá 
studia na FSV UK, kde je podmín-
kou absolvovat v rámci studia 
roční pobyt v Regensburgu. Jak se 
liší studium na vysoké škole v sou-
sedním Bavorsku od toho, které 
znáte z Česka? 

Kateřina Sklenková: Zatím větši-
na mého studia byla ve znamení 
výuky v době coronavirové, takže 
je pro mě těžké udělat přesné 
porovnání. Z toho, co jsem zažila, 
vypadalo samotné studium velmi 
podobně. Většina mých předmě-
tů – ať již v Praze či v Regens-
burgu – pobíhá v malém počtu, 
je založena na domácí přípravě, 
četbě odborných textů a společ-
né diskusi, zpracovávání úzkých 
otázek do referátů či seminár-
ních prací. Velmi málo povinných 
kurzů vyžaduje dlouhé memoro-
vání, mnohem spíše povědomí 
a prohloubení znalostí o dané 
problematice, důslednou rešerši 
a porozumění oboru jako celku.

Sára Masopustová: 
Jsem studentkou 
třetího ročníku Česko-
německých studií v Řez-
ně a Praze. Pracovala 
jsem jako praktikantka 
ve Sdružení Ackermann-
Gemeinde, Asociaci pro 
mezinárodní otázky, 

Poradně pro integraci a dlouhodobě se vě-
nuji dobrovolnictví v různých neziskových 
organizacích.

Kateřina Sklenková:  
Jmenuji se Kateřina Sklenková, 
jsem hlavní vedoucí dětského 
tábora a členkou folkové kapely. 
Většinu svého života jsem strávila 
studiem němčiny. Od roku 2019 
jsem na Fakultě sociálních věd 
na oboru česko-německá studia. 
Minulý rok jsem strávila v Regens-

burgu, kde na univerzitě máme povinný ročník studia. 
V posledních měsících jsem byla praktikantkou ve  
Sdružení Ackermann-Gemeinde.
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den, ale to je samozřejmé, jelikož 
nikdy nebudu hovořit tak doko-
nale německy. V Bavorsku jsem 
ale vždy narazila na lidi, kteří byli 
mile překvapeni, že mluvím dobře 
německy a všechny moje chyby 
tolerují. Mé německé kamarádky 
z koleje dokonce vyjadřují obdiv, 
že se s nimi snažím vést konverza-
ci v němčině o jakémkoliv tématu.

Bavorsko je nám Čechům kul-
turně velmi blízké, tím pádem se 
cítím jako doma. Když jsem se ale 
po dlouhé době vracela zpět do 
Čech, zažila jsem menší kulturní 
šok. Řekla bych, že jsou Němci 
daleko tolerantnější, dodržovali 
bez problémů všechna koronavi-
rová opatření a na ulici se na Vás 
rádi usmějí a pozdraví vás. Během 
koronavirové epidemie jsem se 
daleko bezpečněji cítila v Ně-
mecku. Ohleduplnost a určitý 
německý smysl pro preciznost mi 
v Česku chybí.

Kateřina Sklenková: Jazykovou 
bariéru jsem ke svému vlastnímu 
překvapení zažila, kdykoli jsem vy-
jela z města a narazila na bavorské 
domorodce, jelikož jejich jazyk má 
(jak jsem se ujistila na hodině pře-
kladu z bavorštiny do Hochdeut-
sch) s tím německým velmi málo 
společného a je zatěžko poznat 

byť jen smysl sdělení. 
Musím se přiznat, že největším 

kulturním šokem byl návrat do 
Prahy. Po dlouhé době jsem se 
hned na Hlavním nádraží ocitla 
obklopena tolika lidmi, kteří ne-
dodržovali opatření. Byl to velmi 
smutný pohled a velmi ráda jsem 
se vždy vracela do Regensburgu. 

 
3) Regensburgu se s nadsázkou 
přezdívá „nejsevernější italské 
město“, měly jste šanci poznat toto 
město i přes pandemická opatření? 
Jaký je studentský život v Řezně? 

Kateřina Sklenková: V Regens-
burgu jsem si vyzkoušela život na 
koleji, který má i v době pande-
mie jak své výhody, tak úskalí. 
Měla jsem ale štěstí, když se 
v létě rozvolnila opatření, zažila 
jsem mistrovství Evropy ve fot-
bale, které ještě vyzdvihlo zdejší 
pestrost – a hlavně skvěle fungu-
jící soužití lidí z celého světa, kteří 
tam byli ubytovaní. Viděla jsem 
zde přehlídku bavorských krojů, 
proběhl i koncert na střeše. Měla 
jsem možnost jít i do divadla, kte-
ré bylo přes léto v Ostparku i se 
několikrát koupat v Dunaji.

Sára Masopustová: Regensburg je 
opravdu nádherné město! Jelikož 

bydlím v samotném centru, mám 
možnost prozkoumávat město 
každý den. Pekárny, kavárny, krás-
né obchody, parky, samí cyklisté 
a žádné auta v centru, Regensburg 
je tak ideální město pro studenty. 
Díky tomu, že se jedná o relativně 
menší město, nemáte problém 
se s kýmkoliv z dalších studentů 
seznámit. Navíc má univerzita 
obrovský kampus a setkáváte se 
tak každý den s dalšími studen-
ty, což v Čechách není zvykem. 
Univerzita nabízí mnoho možností, 
ať už sportovních, studijních nebo 
společenských. Můžete studovat 
čínštinu a do toho si například 
vyzkoušet sportovní šerm. 

Kateřina Sklenková: Většinu času, 
který jsem strávila v Regensburgu, 
byla ovšem opatření docela přísná. 
I to má však své. Poznala jsem 
město vylidněné, se svými kama-
rádkami a kamarády jsem cesto-
vala po nádherných bavorských 
městech a přírodě. I na univerzitě 
byla jasně patrná snaha, aby jí bylo 
umožněno co nejdéle fungovat. 
Myslím, že bylo velmi rozumné, 
že jsme se mohli poměrně dlouho 
alespoň v rámci méně početných 
kurzů stále setkávat prezenčně 
a školy nebyly ihned jako první 
zavřené. I různé projekty a akce 
na campusu (například Nachhalti-
gkeitswoche, tedy týden udržitel-
nosti) probíhaly alespoň v nějakém 
omezeném režimu. Celou dobu 
byla také otevřená naše skvělá 
menza, odkud jsme si odnášeli 
i jídlo s sebou v krabičkách.

Regensburg je okouzlující, pro 
studenty skvěle vybavené, zelené 
a přátelské město! Hlavně si ne-
zapomeňte kolo a jsem si jistá, že 
nebudete zklamaní!  sag

Piknik s prof. Nekulou v Regensburgu, zdroj: Kateřina Sklenková
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Katolické dny  
ve Stuttgartu 
2022
Sdílet život! – podtitul 
letošních 102 němec-
kých Katolických dnů, 
které se uskuteční  
od 25. do 29. května 
2022 ve Stuttgartu. 
Sdružení Ackermann- 
-Gemeinde společně 
s brněnskou diecézí  
vás srdečně zvou ke 
společné cestě za  
poznáním, za společnými 
diskuzemi a modlitbou. 

Na Katolických dnech  
se setkávají lidé, 
kteří chtějí společně 
diskutovat a modlit se, 
načerpat nové inspirace 
a být součástí  
česko-německé 
komunity, která sdílí 
život navzdory hranicím. 

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. 

Máte dotazy?
Sdružení Ackermann-Gemeinde z.s.
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
E-mail: sdružení@ackermann-Gemeinde.cz
Telefon: +420 702 083 511

Podpořte nás i v roce 2022!
2365190002/5500


