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28. Rohrské léto 
 

Česko-německý kulturní a setkávací týden 
v opatství Braunau v klášteře Rohr 

 
od 29. července do 5. srpna 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rohrské léto se uskuteční za podpory: 
 

 

 

 
 Domu německého Východu  



 
 
Milí přátelé Rohrského léta, 
 
minulý rok se náš kulturní týden konal ve znamení reformace, reformátora Martina Luthera 
a jeho předchůdce Jana Husa v českých zemích. Prezentace naší práce a hudební 
výstupy během Rohrského léta a při oslavě 70. výročí trvání Ackermann-Gemeinde 
v diecézi Rottenburg-Stuttgart v listopadu se setkaly s velmi pozitivním ohlasem. 
 
I letos nás opět čeká mnoho pracovních kroužků. Budeme se v nich společně – bez 
ohledu na rozdíly původu či generací – zabývat hudbou i tancem, literaturou, ale právě tak 
i rukodělnými pracemi a otvírat bohaté poklady evropské kultury i pro budoucnost. 
 
Jako tematické podněty nám poslouží historické momenty zvratu v Evropě v letech 1918 – 
1938 – 1968. 
 
Velké i malé, starší i mladší, všechny srdečně zveme na kulturní týden Rohrské léto 2018 
v klášteře v bavorském Rohru:  
 

od neděle 29. července do neděle 5. srpna 2018 
 
Můžete se těšit na následující pracovní kroužky: 
 
Orchestr a komorní hudba Simon Ullmann 
Sbor Stephanie Kocher und Ira Ullmann 
Literární kroužek pro dospělé Pfr. Manfred Wenzel 
Literární kroužek pro mládež Kristýna Kopřivová 
Náboženský kroužek Emeritní opat Gregor Zippel OSB 
Kreativní kroužek Sigrid Salomon a Barbara Hauck 
Tesaříci (Práce se dřevem pro děti) N.N. 
Stínohra (pro děti a mládež) Jutta Boehm 
Ansámbl zobcových fléten Christa Ullmann a Johanna Boehm 
Lidový tanec Paul a Ines Barth 
Lidová hudba Paul a Ines Barth 
Hudební přípravka pro nejmenší Gabriele Koch 
 
Sbor a orchestr se během zkoušek zaměří zejména na Missu brevis v F-dur skladatele 
Zdeňka Fibicha (1850-1900). Orchestr dále nastuduje Symfonii g-moll litoměřického 
rodáka Antonia Rosettiho (1750-1792).  
 
Emeritní opat Gregor v náboženském kroužku nastíní možnosti teologického a 
meditativního přístupu k Písmu svatému. 
 



V kreativním kroužku pod vedením Sigrid Salomon a Barbary Hauck budeme zdobit 
svíčky, dělat potisky na trička (tričko nutno přivézt s sebou!) a ze starých gramofonových 
desek vytvářet umělecká díla. Nabídek kreativního kroužku můžete využít i mimo běžné 
časy pracovních kroužků. 
 
Paul a Ines Barthovi nám rozproudí krev v žilách při lidových tancích, jež s námi 
nastudují spolu s nefalšovanou lidovou hudbou (pochopitelně bez not). Nenechte si ujít! 
 
Literární kroužek pro dospělé se pod vedením faráře Manfreda Wenzla bude zaobírat 
texty Adalberta Stiftera, jehož 150. výročí smrti si tento rok připomínáme.  
 
Pod vedením Kristýny Kopřivové se opět uskuteční literární kroužek pro mládež. 
Věnovat se bude českým pohádkám a pověstem sepsaných nejen Adalbertem Stifterem. 
 
Do světa českých pohádek uvedou publikum stínové divadlo s Juttou Boehm a ansámbl 
zobcových fléten vedených Christou Ullmann a Johannou Boehm. Účastníci těchto 
kroužků připraví společně představení Budulínek. 
 
Tesaříci, jak již napovídá název, budou různě zpracovávat dřevo, děti a všichni, kdo se 
cítí mladě, se mohou těšit na konkrétní výsledky své práce. 
 
Gabriele Koch v rámci hudební přípravky pro nejmenší (4-6 let) hravě seznámí děti 
s rytmy, tóny i hudebními nástroji. 
 
Kurz němčiny pro začátečníky nabídne během poledních přestávek Kristýna Kopřivová, 
vítáni jsou jak děti, tak i dospělí!  
 
Do každého dne vstoupíme společně jako obvykle duchovním zamyšlením, které i letos 
pro nás připraví Sigrid Salomon.  
 
Hlídání dětí bude opět fungovat. Rodiče se mohou bez časových tlaků a s dobrým 
svědomím věnovat pracovním kroužkům (v přihlášce prosím uveďte, které z dětí hlídání 
potřebuje). 
 
Na závěr si dovolujeme upozornit: Cílem kulturního týdne je společná „práce“ v kroužcích 
a prezentace jejich výsledků. Tento koncept může fungovat pouze tehdy, pokud se všichni 
účastníci zúčastní celého setkání. Respektujte prosím zažitou praxi, že je možné se 
přihlásit pouze k celému pobytu, nikoli částečně. Děkujeme za pochopení. 
 
Cíl naší „práce“ je radostně prožívat a rozvíjet kulturu v mezigeneračním sdílení a 
umožňovat růst našeho společenství. Pozvěte proto na Rohrské léto i své přátele! 
 
Srdečně vás zveme k účasti, těšíme se na viděnou a setkání s vámi se všemi a snad i 
spoustou nových tváří. 
 
Prosíme o rychlou a závaznou přihlášku. 
  

Jménem celého týmu 
 

Stephanie Kocher  Angela Hagen  Wolfgang Tobisch 
 

 
 



Organizační informace: 

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

Přijezd 
(viz skica příjezdu) 

Cestující vlakem prosíme o vyplnění příslušné kolonky v přihlášce. 

 Neděle, 29. července 2018 do 16.00 

Odjezd Neděle, 5. srpna 2018 po obědě 

Účastnický poplatek  pro účastníky z Česka a Slovenska 
 110.- €  dospělí 
 90 - €  dospělí rodič doprovázející dítě  
 70.- €   studenti a mládež od 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 22. června 2018:  
 
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.  

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 ca. 2 týdny před začátkem Rohrského léta.  

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

Skica příjezdu 

mailto:info@ackermann-gemeinde.de

