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„Rohrské léto“ se uskuteční za podpory:  

 

 
  

 
 

 

 



 

 

Milí přátelé Rohrského léta,  

30. ročník "Rohrského léta" se měl v benediktinském opatství Braunau zu Rohr konat již v roce 2020. Zrádný 

virus, který nezná hranice a koluje ve všech našich vlastech, však naše setkání znemožnil. Zatím se jej sice 

nepodařilo porazit, ale existuje naděje, že do léta bude opět možné se setkávat.  

Pokud tato šance existuje, chceme ji využít a na znamení smíření a přátelství se opět sejít s přáteli z 

Německa, České republiky a Slovenska, abychom na jeden týden znovu objevili a oživili společné kořeny v 

naší víře, v kulturních tradicích hudby, literatury, umění a řemesel. 

30. ročník Rohrského léta se uskuteční  

od 31. července do 8. srpna 2021. 

 

Součástí jsou i oslavy 75. výročí založení Ackermann-Gemeinde v Praze na Vyšehradě, na jejichž programu 

se budou účastníci Rohrského léta podílet. 

 

Plánují se tyto pracovní skupiny: 

Soubor zobcových fléten Johanna Boehm 

Sbor  Stephanie Kocher a Ira Ullmann 

Tesaříci (práce se dřevem od 4 let) Karl Sommer/Pavel Kučerka 

Orchestr mladých Zdeněk Talácko 

Kreativní kroužek Barbara Hauck/Sigrid Salomon 

Literatura (pro dospělé) Irmgard Barenberg 

Literatura (pro mládež) Kristýna Kopřivová 

Orchestr  Simon Ullmann 

Náboženský kroužek emeritní opat Gregor Zippel OSB 

Stínové divadlo Jutta Boehm 

Lidová hudba Paul a Ines Barth 

Lidový tanec Paul a Ines Barth 

 

 

Soubor zobcových fléten pod vedením Johanny Boehm, posílen orchestrem mladých, se v tomto roce ujme 

hudebního nastudování stínového divadla „Vodníček“. Těšíme se na všechny, které těší hrát na svou flétnu 

ve skupině i vystoupit s nacvičenými skladbami před publikem. Především by nás potěšilo, kdyby nás podpořili 

i hudebníci hrající na tenorovou, basovou či subbasovou flétnu.   

Sbor pod vedením Stephanie Kocher nacvičí jako hlavní skladbu žalm 149 Op. 79 od Antonína Dvořáka a k 

liturgii Mši v E-Dur od Christopha Dalitze.  



Simon Ullmann nacvičí s orchestrem jako hlavní dílo Beethovenovu Symfonii č.1 v D-Dur, Op. 21, a to za 

předpokladu, že se sejde správné obsazení. U smyčců hledáme především hráče na violu a kontrabas, z 

dechových nástrojů pedevším flétny, hoboje, fagoty a trubky. 

V kroužku tesaříků mohou velcí i malí kutilové od 4 let tvořit z jednoduchých kousků dřeva praktická i atraktivní 

dílka, od předmětů denní potřeby až po hračky či ozdoby. 

Poprvé letos nabídneme jako pracovní kroužek orchestr mladých pod vedením Zdeňka Talácka. Na pro-

gramu bude pop i „oldies“ hity jako „Stand by me“ (Ben E. King, Jerry Leiber, Mike Stoller), „Havanna“ (Camilla 

Cabello), „No woman no cry“ (Bob Marley), „Perfect“ (Ed Sheran), „Wrecking Ball“ (Miley Cyrus) a „Natural“ 

(Imagine Dragons).  

Navíc připravujeme dva literární pracovní kroužky, které se budou věnovat dílům spisovatele Otfrieda Preuß-

lera, jenž se narodil a vyrůstal v Liberci. 

Irmgard Barenberg se zaměří v literárním kroužku pro dospělé na osobu Otfrieda Preußlera, na začátku se 

bude věnovat jeho životě a autobiografickým dílům, a poté zejména v roce 1978 uveřejněnému dílu „Útěk do 

Egypta přes království České“.  

V literárním kroužku pro mláděž  budou účastníci s Kristýnou Kopřivovou na pozadí pozdního Preußlerova 

díla „Moje knížka o Krakonošovi“ z roku 1993 sledovat stopy legend v literatuře a objevovat český svět mýtů 

a pohádek.  

V kreativním pracovním kroužku nabídnou Barbara Hauck a Sigrid Salomon možnost realizovat své nápady 

a svou fantazii pomocí rukodělných technik při celé škále aktivit - od potisku látek až ke zdobení svíček.  

Emeritní opat Gregor představí v náboženském pracovním kroužku teologický a meditativní přístup k Bibli 

a bude se také věnovat přípravě bohoslužby k 75. výročí Ackermann-Gemeinde 7. srpna 2021 na Vyšehradě. 

Scénu stínového divadla obsadí malý „Vodníček“ Otfrieda Preußlera. Jednotlivé scény z toho díla nazkouší 

s účastníky Jutta Boehm. Společně si z kartonu vyrobí vlastní postavy i kulisy a připraví celé představení. 

Vítány jsou všechny děti i dospělí, kteří mají chuť se zapojit jako kutilové, čtenáři, herci nebo pomocníci lo-

gistiky za scénou při samotném představení.  

Při lidových tancích se Paul a Ines Barthovi postarají o mnoho pohybu a zábavy. Nejpozději při závěrečném 

večeru se opět ukáže, proč tradiční společenské tance ve střední Evropě přetrvávají napříč časovými, regi-

onálními či politickými hranicemi až dodnes. Výběr tanců přizpůsobíme vývoji koronavirové pandemie (příp. 

pouze tance pro páry s pevným partnerem za dodržení odstupů k dalším párům). 

Tanec doprovodíme samozřejmě i patřičnou lidovou hudbou. Kdo hraje na vhodný hudební nástroj – a to je 

v podstatě každý nástroj – a chtěl by si vyzkoušet, co vše se bez not dá dělat, je vítán, stejně jako i zkušení 

lidoví muzikanti. 

 

Nezávisle na volbě pracovních kroužků platí pro všechny účastníky i další nabídky:  

Do každého dne nás při ranním duchovním zamyšlení uvedou Rebecca a Kristýna Kopřivovy. 

Děti ve věku od 4 do 6 let mohou využít nabídky hudební výchovy pro nejmenší, pod osvědčeným vedením 

Gabriele Koch, a tím se přiblížit nabídce programu pro „velké“. 

Kurz češtiny/němčiny pro začátečníky nabídne během poledních přestávek opět Kristýna Kopřivová. Vítáni 

jsou jak děti, tak i dospělí! 

Pro zájemce z řad zpěváků a zpěvaček nabídne Anna Kocher workshop „hlasová výchova“. 

I letos organizujeme hlídání dětí, aby se rodiče mohli bez problémů a s čistým svědomím věnovat nabídce 

pracovních kroužků (v přihlášce prosím uveďte, které z dětí hlídání potřebuje).  

Kromě toho jsou na programu další aktivity jako společné modlitby či zpívání a těšit se můžeme i na další 

nezapomenutelné hodiny. Zvláštním bodem programu letošního Rohrského léta je účast na oslavách 75. 



výročí Ackermann-Gemeinde v Praze. 

Na cestu z Rohru do Prahy a nazpět bude v případě potřeby vypraven autobus. Proto se v přihlášce dotazu-

jeme, zda je účastníky poptávána doprava. 

Prosím nezapomeňte uvést, pokud pojedete vlakem nebo nechcete z Rohru do Prahy jet vlastním  

autem. 

Cílem naší „práce“ je radostně prožívat a rozvíjet kulturu v mezigeneračním sdílení a umožňovat růst našeho 
společenství. Neváhejte proto na Rohrské léto pozvat i své přátele! 

Srdečně vás zveme k účasti, těšíme se na viděnou a setkání s vámi se všemi a snad i se spoustou nových 
účastníků.  

 

Prosíme o rychlou a závaznou přihlášku. 

 

Jménem celého týmu 

 

 Stephanie Kocher  Ruth Ullmann  Kai Kocher 



Organizační informace: 

Místo Klášter Rohr 
D-93352 Rohr/Niederbayern 
Abt-Dominik-Prokop-Platz 1, Tel. +49 (8783) 96 000 

Příjezd 
(viz. skica příjezdu) 

sobota, 31. července 2021 do 16.00 hod.  
Cestující vlakem, kteří potřebují vyzvednout v Abensbergu, prosíme  
o vyplnění příslušné kolonky v přihlášce.  

Odjezd do Prahy  
 
Zakončení v Praze 

čtvrtek, 5. srpna 2021 po večeři 
 
neděle 8. srpna 2021 

 

Účastnický poplatek 
(poplatek zahrnuje uby-
tování v Praze) 

pro účastníky z Česka a Slovenska  
 110.- €  dospělí 
 90.- €  dospělý rodič doprovázející dítě 
 70.- €  studenti a mládež do 13 let 
 45.- €  děti od 5 do 12 let 
 25.- €  děti od 3 do 4 let 
 0,- € děti do 2 let 
 

Poznámka Koncertní oděv pro sbor a orchestr černé barvy, prosíme o dlouhé  
rukávy.  

Přihláška nejlépe ihned, avšak nejpozději do 30. června 2021:  

Ackermann-Gemeinde 
Postfach 340161 
80799 München 
Tel: +49 (89) 272942 0 
Fax: +49 (89) 272942 40 
E-Mail:  info@ackermann-gemeinde.de 
 

Důležité Od každého účastníka – i dětí – potřebujeme z organizačních důvodů 
vyplněnou přihlášku (u dětí v rámci přihlášky rodičů) a údaje ke zvoleným 
pracovním kroužkům. Účastnit se je možné pouze po celou dobu setkání, 
ne jen v jednotlivé dny.  

Děti a mládež 

 

Děti a mládež do 16 let se mohou setkání zúčastnit pouze spolu 
s doprovodnou dospělou osobou (prosím zmínit v přihlášce, není třeba 
u dětí a mládeže v doprovodu rodičů).  

Potvrzení účasti Potvrzení účasti bude zasláno cca 2 týdny před začátkem Rohrského léta.  

mailto:info@ackermann-gemeinde.de


Odhlášení Pokud se nebudete moci setkání účastnit – i krátkodobě – naléhavě 
prosíme o zprávu. 

Skica příjezdu 
 

 
 


