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Abstrakt
Předkládaná bakalářská práce se zabývá křesťanským spolkem Sdružení
Ackermann-Gemeinde, které vzniklo jako samostatná organizace v Praze v prosinci
1998. Navázalo na tradici sudetoněmecké Ackermann-Gemeinde a začalo působit
na poli česko-německých vztahů. Zvolené téma je důležité především z toho důvodu,
že této organizaci nebyl až doposud věnován odborný zájem, a proto o ní nejsou zmínky
v sekundární literatuře. Při zpracování bylo čerpáno hlavně z primárních pramenů.
V první části je nastíněn historický vývoj česko-německých vztahů z perspektivy
katolické církve ve 20. století, následně popsán vznik a fungování AckermannGemeinde v Německu, založené odsunutými Němci v roce 1946, včetně jejích dvou
poboček v Římě a v Praze. V druhé části je sledována existence Sdružení AckermannGemeinde v Praze od příprav vzniku, přes rozbor stanov až po významné osobnosti,
které se do činnosti spolku zapojily. Specifická pozice a důležitost této organizace
ve sbližování mezi Čechy a Němci je dokládána na pořádaných akcích a projektech,
které cílí na různé věkové kategorie, zájemce o zmíněná témata a v neposlední řadě
křesťany.
Celá práce je zpracovaná chronologicky a zodpovídá na otázky, jaký typ akcí
v činnosti Sdružení Ackermann-Gemeinde převažuje, v kterých krajích a s jakou
četností pořádá své projekty. Zároveň je zmíněno fungování mládežnické organizace
Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde, která oslovuje mladé lidi v České republice
i ve Spolkové republice Německo.
Výsledkem zkoumání je ucelená analýza fungování Sdružení Ackermann-Gemeinde
v Praze mezi lety 1999–2016 a jeho nezastupitelné role v česko-německém dialogu.

Abstract
This bachelor thesis deals with the Christian organization Sdružení AckermannGemeinde, which was created as an independent institution in Prague in December
1998. It followed the tradition of the Sudeten German Ackermann-Gemeinde and began
to work in the field of Czech-German relations. The chosen topic is particularly
important because no expert attention was paid to this organization and for that reason
Sdružení Ackermann-Gemeinde is not mentioned in the secondary literature. Mostly
primary sources were used during the writing of this thesis.
The historical development of Czech-German relations from the perspective of the
Catholic Church in the 20th century is outlined in the first part of the thesis.
Subsequently the work focuses on the formation and the workings of AckermannGemeinde in Germany, founded by expelled Germans in 1946, including its two
branches in Rome and Prague. In the second part of the thesis there is the existence of
Sdružení Ackermann-Gemeinde in Prague studied from various perspectives ranging
from the preparations preceding the establishing of the organization, through the
analysis of the articles of the association, to the important personalities who engaged in
activities of this organization. The specific position and importance of this association
in bringing Czechs and Germans closer together is documented in organized events and
projects that aimed at different age groups, people interested in the topic and last but not
least Christians.
The whole work is chronological and answers the questions what kind of events
predominates in the activities of Sdružení Ackermann-Gemeinde, in which regions and
with what frequency it organizes its projects. Futhermore, Spirála Sdružení AckermannGemeinde, an organisation which focuses on young people in the Czech Republic and
the Federal Republic of Germany, is mentioned.
The result of this bachelor thesis is a comprehensive analysis of the activity of
Sdružení Ackermann-Gemeinde in Prague between 1999–2016 and its irreplaceable role
in the Czech-German dialogue.
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Úvod
Tématem této bakalářské práce je Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG), které
bylo založeno roku 1998 a sídlí v Praze. Jde o samostatný spolek angažovaných
křesťanů, jak duchovních, tak také laiků, kteří se angažují v oblasti česko-německých
vztahů a svou činností se snaží zlepšovat přeshraniční spolupráci. Navazují na aktivity
sudetoněmeckých katolíků sjednocených v organizaci Ackermann-Gemeinde, která
vznikla z řad odsunutých sudetských Němců1 v Bavorsku v roce 1946. Spolupráce mezi
zástupci Ackermann-Gemeinde a několika jedinci v Československu fungovala i v době
existence železné opony. Po pádu komunismu začal poměrně intenzivní česko-německý
dialog, který neminul také katolickou církev a spolky. V roce 1991 vznikla pobočka
Ackermann-Gemeinde v Praze, která byla vedena Mons. Antonem Ottem a svou
činností se snažila poukazovat a debatovat o tabuizovaných tématech a navazovat
česko-německou spolupráci. Vrcholem však bylo založení samostatného Sdružení
Ackermann-Gemeinde, které se stalo od roku 1999 českým partnerem pro německé
spolky a začalo pořádat nejrůznější akce a projekty, kterými byly nejen odbourávány
historické křivdy a bariéry, ale byl dán základ pro trvalou a plodnou spolupráci do
budoucna.
Důvodem pro zvolení tohoto tématu je skutečnost, že přestože spolek pracuje na
poli česko-německých vztahů již 20 let, tak mu až doposud nebyl věnován odborný
zájem. Neexistuje ucelená publikace či dílčí studie, které by pojednávaly o činnosti či
přínosu této specifické organizace. Proto se předkládaná práce snaží zmapovat roli
jednoho z nevládních aktérů v česko-německých vztazích, zaměřuje se na fungování
křesťanského česko-německého spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde, na které je
nahlíženo z několika hledisek.
První část se nejprve věnuje vývoji česko-německých vztahů z dlouhodobého
hlediska, protože je vhodné si uvědomit společnou minulost obou národů na českém
1 Pojem „sudetský Němec“ (Sudetendeutsche) bylo původně souhrnné označení pro německé
obyvatelstvo v českých zemích. Později se pojem zúžil na označení Němců žijících v pohraniční oblasti –
Sudetech. Pojem Sudety (Sudetenland) původně znamenal území v pohraničí, která v roce 1918 usilovala
o odtržení od nově vzniklé Československé republiky. Tato oblast však byla včleněna do Československa.
V následných desetiletích pojem zahrnoval většinu pohraničních oblastí, ve kterých žily asi 3 miliony
příslušníků německé menšiny. Od podepsání Mnichovské dohody bylo pojmem Sudety označováno
území Československa odevzdané hitlerovskému Německu. V době nacistické diktatury bylo odstoupené
území rozčleněno na dílčí jednotky a část z nich se stala pevnou a rovnocennou součástí Německé říše. Po
skončení 2. světové války bylo odstoupené pohraniční území vráceno zpět Československé republice a na
základě postupimské konference (1945) byla většina německého obyvatelstva vysídlena
z Československa. [zdroj: Josef Smejkal, „Vyhnání/odsun Němců po druhé světové válce jako etický
problém“ (diplomová práce, Univerzita Karlova, 2006)].
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území. Byla zvolena analýza z perspektivy katolické církve, která plnila důležitou roli
ve vývoji česko-německých vztahů a především její členové dali vzniknout mateřské
organizaci Ackermann-Gemeinde bezprostředně po transferu německého obyvatelstva2
z českých zemí. Právě tématu odsunu sudetských Němců je věnována samostatná
podkapitola, jelikož Ackermann-Gemeinde a posléze i Sdružení Ackermann-Gemeinde
primárně pracují s lidmi, kterých se odsun týkal. Výzkumnou otázkou pro tuto kapitolu
je: Jakou roli hrála katolická církev v událostech 20. století v česko-německém prostředí
– v době před a během druhé světové války, při odsunu německého obyvatelstva,
v komunistickém režimu a po roce 1989?
Druhá kapitola je zaměřena na organizaci Ackermann-Gemeinde, která disponuje
širokou sítí poboček pracujících při diecézích po celém Německu. V 70. letech
20. století vzniklo Pracovní a kontaktní centrum Ackermann-Gemeinde v Římě, které
mělo svůj podíl na vzniku pobočky Ackermann-Gemeinde v Praze v 90. letech
20. století. V této části je cílem odpověď na otázku: Jakým způsobem se skupina
odsunutých křesťanů kolem P. Pauluse Sladka vyrovnala s poválečným transferem
a kam směřovala svoje aktivity?
Hlavní část tvoří třetí kapitola věnující se Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze.
Nejprve jsou popsány přípravy, které předcházely vzniku samostatné organizace a
následně jsou podrobně analyzovány stanovy SAG. Dále jsou zmíněny tři významné
osobnosti, které se zasloužily o fungování tohoto spolku a svou činností jej velmi
obohatily – Mons. Anton Otte, kardinál Miroslav Vlk a Helena Faberová. Pro analýzu
pořádaných akcí a projektů byl zvolen chronologický postup pro lepší přehlednost
a také je činnost spolku rozdělena tematicky, dle typů jednotlivých akcí. Nelze nezmínit
také mládežnickou organizaci Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde, která se
zformovala uvnitř Sdružení Ackermann-Gemeinde. Dílčími otázkami jsou: Jaký typ
akcí v činnosti převažuje? V jakých krajích pořádá SAG své projekty?
Zájem je dále věnován současnému působení Sdružení Ackermann-Gemeinde.
Co se týká personálních otázek i vývoje počtu registrovaných členů a v neposlední řadě

2 V souvislosti s transferem německého obyvatelstva z Československa se používá nejrůznější
terminologie. V českém prostředí se nejčastěji hovoří o odsunu, který historikové rozlišují podle období,
kdy k němu došlo. Neorganizovaný, tzv. divoký odsun, jenž probíhal bezprostředně po ukončení druhé
světové války, je označován jako vyhnání (Abschiebung, Abschub). Naopak organizovaný odsun se
označuje jako vysídlení. Česko-německá komise historiků použila pro divoký odsun termín vyhnání
(Vertreibung) a pro organizovaný odsun termín nucené vysídlení (Zwangsaussiedlung). Jako neutrální je
vnímán pojem transfer. [zdroj: Kateřina Nová, „Odsun německého obyvatelstva z Československa po
2. světové válce“ (bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 2012)].
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také spolupráce s dalšími organizacemi, bez níž by nebylo možné některé akce
uskutečnit, jelikož je Sdružení Ackermann-Gemeinde neziskovou organizací.
Cílem této práce je tedy uceleně popsat činnost a fungování Sdružení AckermannGemeinde v Praze a zároveň poukázat na ideovou provázanost a návaznost na
mateřskou německou organizaci. Na příkladech významných osobností a především
také uskutečněných projektů a akcí je demonstrována specifičnost této organizace
a představeny cílové skupiny, pro kterou spolek nejrůznější aktivity pořádá. Zároveň je
nutné sledovat spolupráci s dalšími subjekty v česko-německém prostředí.
Jak již bylo zmíněno, tak nebylo možné při zkoumání českého Sdružení
Ackermann-Gemeinde pracovat téměř se žádnou sekundární literaturou. Jedinou,
přestože stručnou publikací je Sborník Sdružení Ackermann-Gemeinde3 vydaný v roce
2008 při příležitosti desetiletého působení tohoto spolku. Bylo tedy nezbytné věnovat se
podrobnému studiu primárních pramenů – archivních materiálů, jak pražského Sdružení
Ackermann-Gemeinde, tak také fondů Ackermann-Gemeinde Mnichov. O německé
organizaci naopak již existuje několik knih vzniklých uvnitř AG4. Kromě nich se tímto
tématem zabývají odborné publikace: Tobias Weger - „Volkstumskampf“ ohne Ende?5,
Rainer Bendel – Aufbruch aus dem Glauben? 6 Sudetoněmeckým organizacím dále
věnuje odborný zájem Václav Kural7 či Eva Hahnová8. Co se týká historického úvodu,
tak hlavním zdrojem byla publikace Jaroslava Šebka9, dále zásadní studie Tomáše
Staňka10, Otfrieda Pustejovskeho11 a několik dalších12
3 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde (Praha: Sdružení Ackermann-Gemeinde, 2009).
4 Franz Olbert, Cesta ke smíření: Sdružení sudetoněmeckých katolíků Ackermann-Gemeinde:
dokumenty 1948 – 1991 (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992).
Ackermann-Gemeinde: Cesta a cíl (Mnichov: Ackermann-Gemeinde, 2004).
Ernst Nittner, Die Ackermann-Gemeinde: Bilanz und Auftrag (München: Institutum Bohemicum,
1978).
5 Tobias Weger, „Volkstumskampf“ ohne Ende? Sudetendeutsche Organisationen 1945–1955
(Franfurt/M: Peter Lang, 2008)
6 Rainer Bendel, Aufbruch aus dem Glauben? Katholische Heimatvertriebene in den
gesellschaftlichen Transformationen der Nachkriegsjahre 1945 – 1965 (Köln: Böhlau, 2003).
7 Václav Kural, Krajanské organizace sudetských Němců v SRN: studie o sudetoněmecké otázce
(Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998).
8 Eva Hahnová, Sudetoněmecký problém: obtížné loučení s minulostí (Ústí nad Labem: Albis
international, 1999).
Eva Hahnová, Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání (Olomouc: Votobia, 2002).
9 Jaroslav Šebek, Od konfliktu ke smíření: Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické
církve (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013).
10 Tomáš Staněk, Odsun Němců z Československa 1945–1947 (Praha: Academia, 1991).
11 Otfried Pustejovsky, Christlicher Widerstand gegen die NS-Herrschaft in den Böhmischen
Ländern: Eine Bestandsaufnahme zu den Verhältnissen in Sudetenland und dem Protektorat Böhmen und
Mähren (Berlin: LIT Verlag, 2009).
12 Např.: Walter Rzepka, Zukunft trotz Vergangenheit: Texte zur deutsch-tschechischen Versöhnung
(München: Schriftenreihe der Ackermann-Gemeinde, 2005).
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1. Historický vývoj česko-německých vztahů v rovině
katolické církve
Pro téma mé bakalářské práce, která se zabývá česko-německou organizací sídlící
v Praze, je zásadní uvést jeden aspekt, jenž měl a stále má důležitý vliv na její činnost.
Tímto základem, na němž Ackermann-Gemeinde i Sdružení Ackermann-Gemeinde
stavějí, je katolická víra. Prvním dokumentem, který sepsali sudetoněmečtí katolíci
v Mnichově dne 13. ledna 1946, je modlitba, v níž zmiňují svůj podíl viny
na událostech, které je potkaly, prosí o odpuštění a vyjadřují touhu po křesťanském
pohledu na vzniklou situaci.13 Již fakt, že vůbec prvním dokumentem vznikajícího
spolku je modlitba, svědčí o mnohém. Křesťanský přístup, který lze popsat slovy
přiznání viny, odpuštění, smíření, solidarita a láska k bližním, je základem této
organizace od jejího založení až do současnosti.14 Považuji tedy za důležité popsat vývoj
česko-německých vztahů v průběhu 20. století z perspektivy katolické církve.

1.1.Před rokem 1933
Po silně katolické době barokní začala církev vlivem osvícenství procházet krizí,
která způsobila výraznou sekularizaci společnosti a pomalý odklon od náboženství.
Důsledkem společenských, kulturních a ekonomických změn společně se slábnoucím
vlivem církve došlo v 19. století k rozvoji nacionálních hnutí, která se začala spojovat
s křesťanskými prvky. Habsburská monarchie byla rozdělena jak politicky, tak
především národnostně a jazykově. Z hlediska náboženství zde bylo na přelomu
19. a 20. století 20 660 279 osob římsko-katolického vyznání, konkrétně v Čechách
6 065 213 katolíků.15 Ač se jednalo o jednotnou katolickou církev, můžeme již v této
době pracovat v Čechách s pojmy český katolík a německý katolík. Došlo tedy
k propojování prvků náboženství s prosazováním národních cílů a tím pádem
ke vzájemnému odcizování. Konkrétním příkladem národnostního rozlišování byl
13 „Sühne- und Gelöbnisgebet zur Gründung der Ackermann-Gemeinde am 13. Januar 1946 in
München“, oficiální webové stránky Ackermann-Gemeinde v Mnichově, http://www.ackermanngemeinde.de/fileadmin/Dateien_Ackermann_Gemeinde/Suehne-_und_Geloebnisgebet_1945.pdf (staženo
8. 9. 2017).
14 „Ziele der Ackermann-Gemeinde“, oficiální webové stránky Ackermann-Gemeinde v Mnichově,
https://www.ackermann-gemeinde.de/ueber-uns/ziele.html (staženo 1. 5. 2018).
15 Österreichische Statistik: Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1900 in den im
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern, Österreichische Nationalbibliothek, fond ANNO
Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften, svazek 63, sešit 1, str. 40,
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=ors&datum=0063&size=45&page=42 (staženo 9. 4.
2018).
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na přelomu 19. a 20. století arcibiskupský post v Praze. O jeho obsazení usiloval roku
1899 německý všestranně vzdělaný kněz Lev Skrbenský z Hříště a český kandidát
„českobudějovický biskup Martin Říha, který byl rakouskou vládou odmítnut z důvodu
obav z přílišné čechizace a neobjektivního vystupování v národnostních otázkách.“16
Nástupcem Lva Skrbenského z Hříště na pražském arcibiskupství byl v roce 1916
zvolen pouze německy mluvící brněnský biskup Pavel Huyn. Ten byl rázné povahy
a navíc neuměl česky, čímž si nezískal přízeň české veřejnosti. Po roce 1918 se
stal nepřijatelným, z Československa odešel a na svůj úřad rezignoval. Nahradil ho
český kandidát František Kordač.
Za jeho arcibiskupského působení došlo k silným protestantským až sekularizačním
tendencím, které citelně umenšily roli církve v nově založené republice. To bylo dáno
zásadní

změnou

v roce

1918,

kdy se

rozpadla

habsburská

monarchie,

pro kterou bylo charakteristické úzké propojení státu a církve. Katolická církev se v této
pro ní nepříznivé době zaměřila na reformu vnitřní struktury a usilovala o zkvalitnění
teologického studia. V politické oblasti začala katolickou církev reprezentovat
Československá strana lidová. Sudetoněmečtí katolíci čelili konfrontaci s „německou
vírou“ – protestantismem. Také začali s vnitřní obrodou, ale především spojili oblast
náboženství s nacionálním hnutím. Významnou funkci pro sudetoněmecké katolíky
měly studentské a mládežnické organizace a také spolky. Nejvýraznější byl spolek
„Staffelstein“, jenž se zaměřoval na studenty vysokých škol, snažil se zapojit mladé lidi
do liturgie i dění v církvi, zdůrazňoval osobní angažovanost jedince, koncentroval se
na sociální otázky, ale především apeloval na „sjednocení všech Němců v ČSR za
účelem efektivnějšího hájení národních práv.“17

1.2.Období nacismu a 2. světové války
Mezníkem ve vývoji česko-sudetoněmeckých vztahů byl rok 1933. Rok, který
znamenal úplné prosazení nacionálního socialismu v Německu. Krajně pravicový režim,
jenž hlásal nadstranický, nacionalistický, rasistický a antisemitský přístup. Vznikla
Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatsfront - SHF) vedená
Konrádem Henleinem, která se pokoušela o sjednocení všech českých Němců.
Důležitou roli sehrála také církev, jejíž představitelé začali SHF podporovat a domnívali
16 Andreas Gottsmann, Rom und die nationalen Katholizismen in der Donaumonarchie: Römischer
Universalismus, habsburgische Reichspolitik und nationale Identitäten 1878-1914 (Vídeň: Verlag der
Österreichischen Akademie die Wissenschaft, 2010), 313.
17 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 40.
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se, „že církev a křesťanství se stanou hnacími motory ideového sjednocení
sudetoněmeckého národa, na jehož základě bude možné překonat konfesní,
světonázorové, sociální i politické rozdíly a lidé poté naleznou cestu k zásadám
křesťanské morálky, ale i k nejvyššímu smyslu života – tedy k Bohu.“18 „Zastánci
přiblížení katolické víry a národních sil si ovšem dostatečně neuvědomovali nebo
podceňovali politická rizika tohoto procesu.“19
Velice důležitou událostí byl I. celostátní katolický sjezd v Praze v červnu 1935
iniciovaný československými biskupy.20 Šlo o akci s masovou účastí za přítomnosti šesti
národů žijících v ČSR – Čechů, Slováků, Němců, Poláků, Rusínů a Maďarů, jejímž
cílem bylo sblížení všech těchto katolíků uvnitř státu. Hlavními diskutovanými tématy
byly otázky náboženské obnovy, angažovanost laiků v církvi a podpora rodin.
Mezinárodně byl tento sjezd vnímán pozitivně, jako demonstrace schopnosti a zdařilé
poválečné obnovy katolické církve jako celku. Vyřešení národnostních a vnitrostátních
problémů však nepřinesl.21 Sudetoněmečtí katolíci se stále více začali přibližovat
Konrádu Henleinovi, který se ve svých projevech označil za obránce křesťanských
hodnot. Papež Pius XI. však ve své encyklice nacistickou ideologii odsoudil a varoval
před její zhoubností.22
Napětí mezi českými a německými katolíky v ČSR se zvýšilo roku 1938. Anšlus
Rakouska a pozitivní přístup rakouských církevních elit k němu byl inspirací
pro sudetoněmecké katolíky. Situace se výrazně projevila především v kněžských
seminářích, kdy čeští biskupové odmítali vysvětit sudetoněmecké kandidáty kněžství,
jež se hlásili k Sudetoněmecké straně (Sudetendeutsche Partei - SdP). Postupně došlo
ke vstupování kněží a řeholníků do SdP a obrovskému zájmu o tuto stranu z řad laiků
fascinovaných děním v Německu a doufajících v zlepšení životních podmínek. Časem
se středem zájmu SdP stal požadavek územní autonomie a rovných práv pro národnostní
menšiny. Nedlouho po anšlusu Rakouska přišla na řadu stále častější jednání mezi
Henleinem a Hitlerem a příprava anexe československého území Německem. SdP se
v dubnu 1938 definitivně přihlásila k nacistické ideologii a ukončila veškerý česko18 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 43.
19 Ibid.
20 Miroslav Kunštát, „Katolicismus mezi univerzalismem, partikularismem a autonomií – příspěvek
k typologii středoevropské náboženské kultury“ Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia XIII 8,
č. 13 (2008): 249–282, http://www.stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/article/viewFile/370/323 (staženo
20. 5. 2018).
21 Ernst Nittner, „Gesamtstaatlicher Katholikentag Prag 1935“ Bohemia 26 (1985): 331–346, https://
www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/viewFile/3227/4956 (staženo 28. 6. 2018).
22 Šebek, Mezi křížem a národem, 25–38.
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německý i česko-sudetoněmecký dialog. Vše vyvrcholilo na mnichovské konferenci
v září 1938, kdy byla československá pohraniční území vydána Třetí říši. „Tím byla
poprvé v dějinách popřena jednota samostatného jádra českých historických území
a byla ukončena několik století dlouhá koexistence českého a německého živlu v rámci
jednoho státního organismu.“23
„Důsledky mnichovského diktátu v roce 1938 se osudově promítly i do života
katolické komunity. Po počátečním nadšení nad připojením pohraničního území
k Německu,

se

dostavilo

kruté

vystřízlivění.“24

Nacismus

proti

očekávání

sudetoněmeckých katolíků začal nejprve pozvolně a po zřízení Protektorátu Čechy
a Morava (15. března 1939) již radikálně tvrdé represe proti katolické církvi, zrušil
biskupské chlapecké gymnázium připravující budoucí kněze v Bohosudově a zastavil
církevní tisk. Pronásledování církve gradovalo v souvislosti s probíhající válkou.
Církevní majetek byl vyvlastněn, katolické spolky rozpuštěny a výuka náboženství byla
nahrazena ateistickou propagandou. Kněžím byl sledován obsah kázání, různé církevní
slavnosti a poutě byly dokonce zakazovány. 25 Sudetoněmečtí duchovní patřili k jedněm
z hlavních obětí nacistického pronásledování v oblastech anektovaných německým
nacistickým státem.26 „Kolem tří set kněží bylo vyslýcháno gestapem, sto deset zatčeno
a osmdesát pět z nich posláno do koncentračního tábora. Dvě desítky kněží nacistické
pronásledování nepřežily.“27 Celkově byl ale projevený odpor sudetských Němců proti
nacistickým represím velmi malý. Šlo především o levicově orientované a katolicky
smýšlející skupiny, které měly počty členů v řádu stovek. Díky nekompromisnímu
přístupu a různým formám odporu vůči nacismu (pomoc pronásledovaným rodinám,
šíření letáků, aj.) získala katolická církev v očích veřejnosti lepší světlo, které částečně
nahradilo negativní pohled společnosti přetrvávající od druhé poloviny 19. století.

1.3.Poválečný odsun sudetských Němců
Konec druhé světové války s sebou přinesl nové problémy, které se musely řešit.
Kromě poválečné obnovy demokratického systému, hospodářství, kultury, atd. došlo
23 Piotr M. Majewski, Sudetští Němci 1848 – 1948: Dějiny jednoho nacionalismu (Brno: Conditio
humana, o.s., 2014), 376.
24 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 70.
25 Pustejovsky, Christlicher Widerstand gegen die NS-Herrschaft in den Böhmischen Ländern,55–
62.
26 Emil Valasek, Der Kampf gegen die Priester im Sudetenland 1938 bis 1945: eine Dokumentation
(Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, 2003).
27 Rudolf Grulich, Sudetendeutsche Katholiken als Opfer des Nationalsozialismus (Brannenburg:
Sudetendeutsches Priesterwerk, 1999).
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také k definitivnímu vyřešení národnostních konfliktů mezi obyvateli české a německé
národnosti. „Nechvalná role, kterou sehráli sudetští Němci při zničení Československé
republiky v letech 1938–1939 a také jejich podpora hitlerismu a spoluodpovědnost
za okupaci zpochybňovala možnosti jejich další koexistence s Čechy v rámci jednoho
státu.“28
Příslib souhlasu s transferem daly mocnosti již v průběhu války, ale až po válce byla
otázka sudetských Němců relevantní. Mnichovská dohoda byla zneplatněna tzv.
ex tunc (od začátku). V Košickém vládním programu bylo vyhlášeno: „Z občanů
Československé republiky německé a maďarské národnosti, kteří měli československé
státní občanství před Mnichovem 1938, bude státní občanství potvrzeno a eventuální
návrat do republiky zajištěn u antinacistů a antifašistů, u těch, kteří vedli už před
Mnichovem aktivní boj proti Henleinovi a proti maďarským iredentistickým stranám
a za Československou republiku, kteří po Mnichově a po 15. březnu byli německou
a maďarskou státní mocí pro svůj odpor a boj proti tamnímu režimu a za věrnost
k Československé republice pronásledováni a uvrženi do žalářů a koncentračních táborů
anebo kteří museli před německým a maďarským terorem uprchnout za hranice a tam se
účastnili aktivního boje za obnovení Československa. U ostatních československých
občanů německé a maďarské národnosti bude československé státní občanství zrušeno.
Tito občané mohou znovu optovat pro Československo, přičemž si úřady republiky
ponechávají právo individuálního rozhodnutí o každé žádosti. Ti Němci a Maďaři, kteří
budou souzeni a odsouzeni pro zločin proti republice a proti českému a slovenskému
národu, budou zbaveni československého občanství a vypovězeni z republiky navždy,
pokud je nestihne trest hrdelní. Němci a Maďaři, kteří se přistěhovali na území
Československé republiky po Mnichovu 1938, budou z republiky vykázáni ihned,
pokud nepodléhají trestnímu stíhání. Výjimku činí osoby, které pracovaly ve prospěch
Československa.“29
S těmito opatřeními souvisela plánovaná konfiskace majetku a půdy Němců
a uzavření německých škol včetně vysokých.
V podstatě současně s koncem války začala tzv. divoká fáze odsunu, která byla
prováděna revolučními gardami, československými ozbrojenými silami i samotným
československým obyvatelstvem. Často šlo o nehumánní, brutální útoky, které byly

28 Majewski, Sudetští Němci 1848 – 1948, 402.
29 Košický vládní program: program nové československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků
(Praha: Svoboda, 1974).
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projevem odplaty Čechů za válečné strádání způsobené německým nacismem.
„K vyrovnávání účtů, samozvanému vykonávání spravedlnosti a v menší míře také
k vraždám a rabování docházelo v podstatě všude, kde žili Němci. Mnoho Němců
zemřelo následkem brutálního zacházení v rychle vznikajících internačních táborech.“30
Především nemocní, staří lidé a také děti byli hlavními oběťmi vysílení a nemocí. Až
do července 1945 probíhal odsun bez formálního souhlasu mocností. Ten byl udělen
na Postupimské konferenci (17. července – 2. srpna 1945). „K okamžiku jejího
ukončení muselo Československo opustit zhruba 700 000 až 820 000 Němců, mezi
nimiž bylo přes sto tisíc původem ze třetí říše. Nejnovější bádání českých historiků
hovoří o 8 000 až 10 000 obětí do konce roku 1945, z nichž zhruba polovina zemřela
na následky projevů přímého násilí, další zahynuli v táborech a ve vězeních.“31
Na Postupimské konferenci bylo sjednáno, že musí transfer probíhat humánně,
organizovaně a spořádaně. 16. srpna toho roku bylo československou vládou
rozhodnuto o transferu všech Němců z republiky – šlo o 2,5 milionu osob.32 Celkem
měla akce trvat jeden rok.
Prezidentovy dekrety (tzv. Benešovy dekrety) urychlily průběh transferu. Již
21. června 1945 byl vydán dekret o konfiskaci a o urychleném rozdělení zemědělského
majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,
2. srpna 1945 dekret o změně občanství. „Všechny dekrety prezidenta republiky vydané
během války a po osvobození získaly tzv. ratihabitio, což znamená, že je
československé Prozatímní Národní shromáždění, které se poprvé sešlo 28. října 1945,
schválilo jako platný zákon. Ratihabice byla schválena 28. března 1946 formou
zvláštního ústavního zákona.“33 „Zákon č. 115 prozatímního Národního shromáždění
z 8. května 1946 zpětně amnestoval všechny trestné činy spáchané v době od 30. září
1938 do 28. října 1945, jejichž účelem bylo znovunabytí nezávislosti nebo směřovaly
ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů. Tento zákon byl
nezbytný, protože jinak by bylo možné stíhat členy odbojového hnutí, kteří porušovali
právo platné v protektorátu, zároveň však zajistil naprostou beztrestnost velké většině
pachatelů násilností na německém obyvatelstvu v poválečné době.“34 V období mezi
Postupimskou konferencí a koncem roku 1946 opustilo v rámci tzv. organizovaného
30 Majewski, Sudetští Němci 1848 – 1948, 409.
31 Ibid., 420.
32 Staněk, Odsun Němců z Československa 1945–1947, 98–116.
33 Majewski, Sudetští Němci 1848 – 1948, 423.
34 Ibid., 424.
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odsunu Československou republiku podle oficiálních statistik 2 232 541 Němců.35 Tato
fáze skončila v listopadu 1946, čímž bylo ukončeno staletí trvající soužití Čechů
a Němců na území jednoho státu.36 Neodsunutí němečtí obyvatelé byli nuceně přesídleni
do vnitrozemí a naopak pohraničí se bezprostředně po konci války stalo nejprve cílem
rabování a také postupného osidlování Čechy a Slováky.37

1.4.Vznik sudetoněmeckých křesťanských aktivit po 2. světové válce
Poválečné protiněmecké postoje československé společnosti nebyly typické pro
katolickou církev. Vedena biblickým příkladem odpuštění a soucitu začala katolická
církev vystupovat proti násilnostem spojených s odsunem. Proti principu kolektivní
viny a trestání nevinných v případě odsunu Němců z Československa se postavil
i episkopát ve svém pastýřském listu v listopadu 1945.38 Následky odsunu se brzy
projevily právě v církevní rovině především nedostatkem kněží v pohraničních
oblastech a také rapidním úbytkem věřících. Poválečné roky lze označit jako
rozporuplné a hektické, ale přesto „katolická církev ve své většině vyzývala k zachování
lidské důstojnosti při provádění odsunu a odmítala princip kolektivní viny.“39
V únoru 1948, kdy moc v Československu definitivně převzala komunistická
diktatura, skončilo také angažování českých katolíků v česko-německých otázkách.
Aktivitu však rozvíjeli vysídlení v rámci svého nového působiště. První vysídlenecká
organizace sudetských Němců v Německu Ackermann-Gemeinde (dále AG) vznikla již
v lednu 1946 v Mnichově. Jednalo se o laické katolické seskupení zaměřující se zprvu
na materiální a duchovní růst, ale později i na vzdělávací a kulturní aktivity. Uvnitř této
i jiných církevních sudetoněmeckých organizací došlo k reflexi nacistické minulosti
a působení v rámci SdP. Popis fungování a vývoje Ackermann-Gemeinde je obsahem
následující kapitoly.
Kromě činností, které organizovala AG, bylo také nutné dále vzdělávat a pečovat o
bohoslovce a mladé kněze, a tak vznikl v městě Königstein im Taunus teologický
seminář, který se stal významným společenským místem vysídlených katolíků.
Akcentována byla duchovní a religiózní témata a diskuse odborníků.
35 Majewski, Sudetští Němci 1848 – 1948, 428.
36 Staněk, Odsun Němců z Československa 1945–1947, 169–216.
37 Tomáš Dvořák, Vnitřní odsun 1947–1953 (Brno: Matice moravská, 2013).
38 „Společný pastýřský list episkopátu republiky o současných nejnaléhavějších otázkách
československých katolíků – listopad 1945“, oficiální webové stránky kardinála Miloslava Vlka,
www.kardinal.cz/res/data/007/000775.pdf (staženo 9. 11. 2017).
39 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 80.
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Dalším důležitým duchovním centrem se stal bavorský klášter Rohr, kde se
po odsunu usídlila benediktinská komunita z Broumova. Bylo zde vybudováno
gymnázium a obnovena činnost řeholního společenství. Konaly se zde česko-německé
diskuse zvláště díky angažování, zde žijícího opata břevnovského kláštera Jana
Anastáze Opaska (1913-1999), který založil v roce 1972 laické exilové sdružení Opus
bonum, jehož cílem bylo zachování a rozvoj české a slovenské křesťanské kultury. 40
Byla pořádána diskusní fóra pro československé exulanty nejen z církevního prostředí.
Setkávání Opus bonum pokračují v České republice i po roce 1989, patronát nad nimi
převzalo Hanns-Seidel-Stiftung a Ackermann-Gemeinde, jež jej podporuje od samého
počátku fungování.

1.5.Česko-německá spolupráce v době komunismu
Iniciativa, která by vedla k česko-německému smíření v církevní rovině,
se objevila v době komunismu i na české straně. Veškeré dění však záviselo
na momentální politické situaci, kdy se v tomto směru příznivým obdobím stala 60. léta
20. století. Došlo k navazování kontaktů mezi sudetoněmeckými katolíky a katolíky
v Československu. Ještě předtím v roce 1955 vystoupil spoluzakladatel AG Paulus
Sladek „na česko-bavorských hranicích v Haidmühle, kde se vyslovil pro vzájemné
odpuštění provinění spáchaných příslušníky obou národů.“41 Členové AckermannGemeinde v roce 1968 navštívili biskupy Tomáška a Skoupého a přislíbili jim aktivní
pomoc v rámci obnovy katolické církve v Československu. Revitalizace církve však
byla v rozporu s komunistickým režimem a vlivem změny politické situace
k plánovanému

mezinárodnímu

setkání

věřících.

V době

nové

politiky

západoněmeckého kancléře Willyho Brandta to byli právě představitelé AckermannGemeinde, kteří podporovali a spolupracovali na navázání diplomatických styků
se zeměmi východního bloku.
Po

nástupu

normalizace

v 70.

letech

20.

století

v Československu

se sudetoněmečtí katolíci v AG zasadili o rozšiřování zpráv v tisku, které se týkaly
skutečných poměrů ve vztahu církve a státu v komunistické ČSSR. Informovali
o pronásledování církve i o konkrétních osudech mučedníků, kterým byl např. biskup
Štěpán Trochta. „Ackermann-Gemeinde tak vykonávala společensky důležitou funkci
politické i sociální podpory pro ty, kteří byli za své ideové a náboženské postoje
40 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 85.
41 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 25.
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utlačováni vládnoucím režimem v ČSSR.“42 Přeshraniční spolupráce v době komunismu
v Československu měla nejen duchovní, ale i materiální rozměr. Příkladem je distribuce
náboženské literatury, ale i základních liturgických potřeb a financí. Hlavním aktivistou
na německé straně byl spoluzakladatel AG Adolf Kunzmann, jež byl velice pečlivě
sledován Státní bezpečností v Československu. Po jeho smrti roku 1976 se
na koordinaci pomoci československým křesťanům podílel především Franz Olbert,
který se aktivně zasazuje o intenzivní spolupráci Čechů a Němců dodnes.

1.6.Vztahy české a německé katolické církve po roce 1989
Historický

mezník

rok

1989

spojený

s pádem

komunistického

režimu

v Československu dal možnost vzniku intenzivního dialogu mezi Čechy a Němci.
Významnou roli sehrál kardinál František Tomášek a bývalý disident Václav Havel.
Oba ve svých prohlášeních označili odsun za nemorální čin. 43 Reakcí na to byl dopis
německých biskupů z 8. března 1990, který obsahuje lítost nad zločiny, jichž se Němci
dopustili v době okupace.44 Následovala odpověď všech československých biskupů
v čele s biskupem Miloslavem Vlkem, kde je litováno uplatnění kolektivního trestu
při provádění odsunu a také poděkováno za poskytnutou pomoc v době komunismu.45
V této době tedy došlo k zásadním změnám, ale konkrétní smíření národů bylo
blokováno silnými emocemi a nacionálními bariérami. Za průlomové v církevním
prostředí můžeme považovat prohlášení českých a sudetoněmeckých křesťanů
z 18. prosince 1991 s názvem „Česko-německé sousedství se musí zdařit“46, ve kterém
se jeho signatáři zřekli majetkových požadavků, tzv. práva na vlast a zformulovali
podmínky, za kterých bude možné rozvíjet spolupráci. Mezi českými signatáři byli:
prof. Tomáš Halík, Mons. Václav Malý, Mons. Aleš Opatrný, opat Anastáz Opasek,
Prof. Ladislav Hejdánek, Josef Drbal, Mgr. Daniel Kroupa, prof. Bohumír Lang aj.,
na německé straně to byli například: Dr. Rudolf Grulich, Dr. phil. Ernst Nittner, Franz
Olbert, Mons. Anton Otte, Dr. Walter Rzepka, P. Paulus Sladek, Dr. Peter Becher, aj.47

42 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 88.
43 Walter Rzepka, Zukunft trotz Vergangenheit, 14–21 a 120–122.
44 Ibid., 122–126.
45 Ibid., 126–131.
46 Miroslav Kunštát, „Role křesťanských církví v rekonciliačních procesech ve střední Evropě –
polsko-německý a česko-německý případ“ Mezinárodní vztahy 44, č. 3 (2009): 1–32,
https://mv.iir.cz/article/view/329 (staženo 28. 2. 2018).
47 Franz Olbert, Cesta ke smíření, 89–92.
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Důležité bylo společné prohlášení českých a německých biskupů k 50. výročí konce
2. světové války z roku 1995, a totéž prohlášení z roku 2005 k 60. výročí konce války.48
Viditelnější pokroky lze zaznamenat na poli konkrétních občanských aktivit.
Vznikla spolupráce mezi Ackermann-Gemeinde a Českou křesťanskou akademií
(v období 1990–1993 nesla název Křesťanská akademie Praha). Proběhla řada
konferencí a sympózií (Mariánskolázeňské a Jihlavské rozhovory), kde se probírala
nejen různá témata z historie, ale i budoucnost a rozvoj společných projektů. Důležitou
se stala aktivita sousedících českých a německých diecézí, kdy díky péči o poutní místa
došlo k obnovení tradic v bývalých duchovních centrech. Spoluprácí mezi oběma
národy došlo k obnově zchátralých památek, hřbitovů a kostelů.

1.6.1.

Mariánskolázeňské rozhovory

První polistopadovou iniciativou bylo setkání představitelů české katolické církve
s německými členy Ackermann-Gemeinde, které proběhlo ve dnech 16.–18. března
1990 v Marktredwitz. Výsledkem bylo společné prohlášení, ve kterém byly nastíněny
možnosti rozvoje česko-německého sousedství. Zároveň se stalo toto setkání „počátkem
permanentního dialogu, který je od té doby společně veden Českou křesťanskou
akademií a Ackermann-Gemeinde.“49 Jelikož se prvních pět ročníků konalo
v Mariánských Lázních, vžil se pro tato setkávání název Mariánskolázeňské rozhovory.
Od roku 1995 byla tato česko-německá fóra organizována v premonstrátském klášteře
v Teplé, přesto však zůstalo původní pojmenování. Poslední setkání proběhlo v roce
2005. Poté zůstal stejný název, ale již se změnil původní formát tohoto setkání. Přesto
se této každoroční akce pořádané Sudetoněmeckou radou (Sudetendeutscher Rat50)
účastní jak zástupci Ackermann-Gemeinde, tak později vzniklého Sdružení AckermannGemeinde.
Předmětem původních Mariánskolázeňských rozhovorů byly různé společenské
otázky jako například: minulost, současnost a budoucnost česko-německého sousedství,
situace církví v obou státech a také oblast evropského rozvoje. 51 Zároveň se aktéři
časem shodli na principech, že „budoucnost má přednost před minulostí, že plánování

48 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 142–154.
49 Johannes Gründel et. al., Mariánskolázeňské rozhovory = Marienbader Gespräche (Praha: Česká
křesťanská akademie, 1998), 7.
50 „Sudetendeutscher Rat“, oficiální webové stránky této organizace, https://sudetendeutscherrat.jimdo.com/ (staženo 27. 6. 2018).
51 „Mariánskolázeňské rozhovory“, oficiální webové stránky České křesťanské akademie,
http://www.krestanskaakademie.cz/marianskolazenske-rozhovory/ (staženo 1. 5. 2018).

15
bude do budoucna zaměřeno na životní zájmy současných a budoucích generací.
Náprava starých křivd by měla probíhat bez fundamentalistického trvání na právních
pozicích, všichni by se měli snažit uznat také vlastní viny místo pouhých výčitek vůči
ostatním, měly by být zohledněny aktuální obavy a odbourávány tradiční předsudky.“52
Mariánskolázeňské rozhovory byly postaveny na křesťanských základech, které
nevylučovaly kontroverzi či názorové rozdíly, ale napomáhaly dobrému průběhu akce
bez emocionálních příspěvků. Každoročně se této akce účastnilo 70–120 osob.

1.6.2.

Jihlavské rozhovory

Jihlavské rozhovory se konaly od roku 1992 každoročně ve spolupráci AckermannGemeinde s Bernard-Bolzano-Stiftung. Více než sto účastníků diskutovalo o různých
historicko-politických tématech jako kontroverzní události společné minulosti Čechů a
Němců, mýty a předsudky, atd. Po patnácti letech existence ztratily tyto rozhovory na
prestiži

a

zájmu

veřejnosti.

Došlo

k přesunu

této

akce

do

Brna

a přejmenování na Brněnská sympozia – Dialog uprostřed Evropy. Finančně je
podpořila brněnská radnice, záštitu převzal rektor Masarykovy univerzity a primátor
města Brna. Byli pozváni významní hosté jako Petr Pithart, Jan Švejnar, ministři,
význační politologové a publicisté ze zahraničí. 53 Zřejmá je také nová orientace
Brněnských sympozií, která na rozdíl od Jihlavských rozhovorů (zabývajících se
převážně historií česko-německých vztahů) zacílila na evropská témata a vize
do budoucna.
Kromě Mariánskolázeňských a Brněnských sympozií se konají i menší regionální
semináře, jako např. „Návrat do minulosti“. Mládežnická organizace Junge Aktion der
Ackermann-Gemeinde již od roku 1954 pořádá velikonoční setkání křesťanské mládeže.
O roku 1990 se pravidelně účastní také mládež z České a Slovenské republiky. Kromě
společného slavení Velikonoc jsou diskutována různá česko-německá témata.54
V současné době existuje široká síť církevních česko-německých projektů.
Každoročně jsou pořádány akce, které mají prohlubovat přátelské sousedské vztahy.
Na rozdíl od předchozích dvou desetiletí, kdy se akcentovala potřeba vyrovnat

52 Johannes Gründel et. al., Mariánskolázeňské rozhovory, 7–8.
53 „Jihlavské rozhovory v Brně“, webové stránky Centra pro studium demokracie a kultury, https://
www.cdk.cz/jihlavske-rozhovory-v-brne (staženo 22. 4. 2018).
54 „Osterbegegnung“, webové stránky Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, https://www.jungeaktion.de/rueckblick/osterbegegnung.html (staženo 1. 5. 2018).
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se společnou minulostí, je nyní zaměřena pozornost na zapojení mladých lidí do českoněmeckých projektů a tím snaha zajistit perspektivní budoucnost společným aktivitám.

2. Ackermann-Gemeinde (AG)
Organizace angažovaných sudetoněmeckých křesťanů Ackermann-Gemeinde se
zformovala v Bavorsku na začátku roku 1946. „Po vyhnání přibližně 3 miliónů Němců
z Čech, Moravy a moravského Slezska se němečtí katolíci z těchto zemí – muži a ženy,
dospělí i mladiství, kněží i laici – sjednotili ve sdružení, jemuž v upomínku na velké
literární dílo Jana ze Žatce Ackermann aus Böhmen dali jméno AckermannGemeinde.“55 I přes existenční problémy, které vysídlení museli řešit, se nepřestali
zajímat o zemi svého původu. Ve svých programech vyjádřili, že „cílem AG je mír a
smíření v prostoru střední Evropy, a to nejen překonání bezpráví a utrpení v minulosti,
ale také budování dobrých sousedských vztahů mezi Němci, Čechy a Slováky, a to
především

prostřednictvím

mezinárodních

setkávání,

kulturními

akcemi

či

prohlubováním jazykových znalostí na obou stranách.“56
V současné době se Ackermann-Gemeinde definuje jako „katolické společenství se
zvláštním angažováním pro česko-německé sousedství ve středu Evropy. Je otevřené
pro všechny, kteří se ztotožňují s jeho cíli a chtějí se zodpovědně podílet na životě
tohoto spolku.“57

2.1.Vývoj Ackermann-Gemeinde
Po skončení druhé světové války přišly do Bavorska téměř dva miliony sudetských
Němců, kteří byli odsunuti ze své vlasti. Německo, v poválečné době rozdělené do čtyř
okupačních sfér, se potýkalo se spoustou problémů. Válečné ztráty byly obrovské,
města vybombardovaná. Nastal nejen nedostatek potravin a základních potřeb, ale i
bytů. Příliv vysídlenců ještě zhoršil složitou německou situaci. Tito lidé, kteří
transferem ztratili jak majetek, často i rodiny, tak především svou vlast. „Přišli
do cizí, válečnými událostmi zničené země, ve které se sice mluvilo stejným jazykem,
ale kde byli místními naprosto nevítaní.“58

55 Olbert, Cesta ke smíření, 5.
56 Die Ackermann-Gemeinde im deutsch-tschechischen Dialog, Mnichov, říjen 2000, Archiv
Sdružení Ackermann-Gemeinde, Praha.
57 „Geschichte und Ziele“, webové stránky Ackermann-Gemeinde, https://www.ackermanngemeinde.de/ueber-uns/zur-geschichte.html (staženo 23. 6. 2018).
58 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 28.
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Již 6. listopadu 1945 vznikla Kirchliche Hilfsstelle München (Církevní stanice
pomoci Mnichov) v čele s P. Paulusem Sladkem (vysídlený augustinián ze severních
Čech) jako jakési centrum katolických uprchlíků. Paulus Sladek se svými několika
přáteli začal hledat možnosti, jak svým krajanům – sudetským Němcům – v této složité
situaci pomoci. Bylo mu totiž jasné, že je nutné podniknout vlastní kroky za zlepšením
životních podmínek a nespoléhat se na pomoc zvenčí. Se svými přáteli z předválečného
spolku Staffelstein Hansem Schützem a Dr. Josefem Stinglem založili v rámci
Kirchliche

Hilfsstelle

München

nové

seskupení

s názvem

Solidar-

und

Arbeitsgemeinschaft katholischer Sudetendeutschen (Solidární a pracovní společenství
sudetoněmeckých katolíků). To se stalo dne 13. ledna 1946, v „den výročí zjevení
Panny Marie v severočeském Filipově, kdy se v Mnichově sešlo na 60 sudetských
Němců, kteří vyslovili modlitbu, kterou se zavázali nést svůj osud vyhnání
v křesťanském duchu. Zavázali se také v duchu solidárního společenství být svým
krajanům nápomocni radou i skutkem, nebo alespoň povzbuzením.“59 Touto modlitbou
a vytyčením si společných cílů byl založen podpůrný spolek sudetoněmeckých katolíků,
jelikož bezprostředně po válce platil zákaz zakládat jakékoliv německé organizace.
Nově vzniklé seskupení se dalo ihned do práce – začalo pro své krajany vyhledávat
pracovní příležitosti, byty a materiální zabezpečení. „Název Ackermann-Gemeinde se
ustálil později, teprve na podzim roku 1946. Je převzat z první novoněmeckým jazykem
psané básnické sbírky Jana ze Žatce, Oráč a smrt, napsané v roce 1400. V ní vede oráč
dialog se smrtí, během kterého oráč dochází k přesvědčení, že ztráta jeho nejmilejších
ženy a dítěte, je součástí Božího řízení. Na základě toho se pak dokáže s Bohem usmířit.
Podobně ztratili i sudetští Němci všechno, co jim bylo nejmilejší. Ani oni pak nemají
zapomínat na to, že toto jejich neštěstí je součástí Božího řízení.“60
„Strukturálně byla AG dělena podle jednotlivých diecézí, nikoli na základě
zemského uspořádání. Sdružovala velice široké názorové spektrum lidí. Jednalo se
o typickou laickou organizaci, působící v duchu Katolické akce také po druhé světové
válce.“61 Vznik této organizace byl také úzce spojen s rozmachem mariánské zbožnosti,
protože velká část německých věřících hledala pod „ochranným pláštěm Panny Marie“
útočiště před poválečnými zmatky doby.62 Důležitý byl postoj, který mimo jiných
59 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 28–31.
60 Ibid.
61 Rainer Bendel, Aufbruch aus dem Glauben? Katholische Heimatvertriebene in den
gesellschaftlichen Transformationen der Nachkriegsjahre 1945–1965, 96.
62 Weger, „Volkstumskampf“ ohne Ende?, 160.
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prosazoval Paulus Sladek, a to, že místo frustrace, která vznikla ze ztráty vlasti, se mají
lidé více soustředit na budoucnost a hledání nové naděje. Primárně šlo o rozvoj
kulturních aktivit, které představovaly to, že nebylo přetrháno pouto s vlastními zvyky
ani tradicemi. Kultura byla také rozptýlením a prostředkem překonání pocitu ublíženosti
i hořkosti a vedla k přijetí poválečné reality. Vyřešení odsunu Sladek neviděl v sociální
a ekonomické integraci do nového prostředí, ale akcentoval jeho křesťanskou reflexi,
která měla vést k utváření nové sudetoněmecké identity.“63
Jak již bylo naznačeno, tak původní činnost Ackermann-Gemeinde byla spojena se
snahou o zmírnění materiální i duchovní nouze vysídlenců a teprve postupně začala
podporovat i kulturní a vzdělávací projekty. Právě ona duchovní pomoc, která měla vést
k vyrovnání se s poválečnou situací, byla shrnuta v postulátech vznikající organizace
„utěšit, poradit, pomoci“64. Aktivně začala také AG působit na poli politickém a na poli
česko-německého dialogu již relativně brzy po válce. Ústy sudetoněmeckých kněží, jež
byli odsunuti do Bavorska, byly vyřčeny prosby o vzájemné odpuštění provinění
spáchaných příslušníky obou národů. V sudetoněmeckých církevních kruzích probíhala
poměrně otevřená debata o vyrovnání se s nacistickou a válečnou minulostí, „která se
například

neodehrávala

v jiných

sudetoněmeckých

organizacích,

především

v Sudetoněmeckém krajanském sdružení (Sudetendeutscher Landsmannschaft).“65
Již od svého založení se sudetoněmecká organizace Ackermann-Gemeinde
angažovala v sociální a charitativní oblasti. Dne 30. října 1950 byl v jejím rámci založen
Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde (Sociální dílo AG), v jehož stanovách bylo
uvedeno, že „podporuje náboženskou a církevní obnovu a usiluje o vytváření nových
partnerských vztahů k sousedním zemím na Východě.“66 Taktéž roku 1950 vzniklo
prohlášení vyhnanců, které iniciovala právě Ackermann-Gemeinde. „V něm poprvé
zaznělo, že se vyhnanci zříkají msty a odplaty.“ 67 Ve stejném roce byla uvnitř
Ackermann-Gemeinde založena organizace pro mládež Junge Aktion der AckermannGemeinde, která leckdy nesouhlasila s vedení spolku či s postoji Sudetoněmeckého
krajanského sdružení a často přicházela s novými neotřelými nápady a projekty. Právě
mladí lidé, především studenti vysokých škol iniciovali v roce 1951 vydávání časopisu

63 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 82.
64 Anton Otte, úvodní slovo ke knize Od konfliktu ke smíření: Česko-německé vztahy ve 20. století
očima katolické církve, Jaroslav Šebek (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013), 8.
65 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 83.
66 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 28–31.
67 Ibid.
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s názvem Der neue Ackermann, který sloužil „jako důležitý megafon mladé
sudetoněmecké generace intelektuálů, ke kterým patřil například historik Ferdinand
Seibt. Tato generace byla v určitém rozporu se starším vedením organizace, nezvládla
se ale zcela odloučit od tradovaných stereotypů a rozvinout skutečně nový pohled na
česko-německou minulost v českých zemích nebo nosnou koncepci do budoucna.“68
Vydávání bylo ukončeno v roce 1957.
Postupem času byly vyřešeny poválečné problémy sudetských Němců v nové vlasti
a nebylo již nutné tak velké materiální podpory ze strany Ackermann-Gemeinde.
Novým problémem ale bylo převzetí vlády v Československu Komunistickou stranou
Československa (KSČ), která v zápětí začala s postupnou likvidací katolické církve.
Německá Ackermann-Gemeinde proto svou pomoc cílila do své bývalé vlasti. V době
komunismu podporovala české věřící a dělala kroky, které byly popsány v minulé
kapitole. Do středu svého zájmu položila AG zásady, které zveřejnil papež Jan XXIII.
ve své encyklice „Pacem in terris“ a to: svoboda, pravda, spravedlnost a křesťanská
láska.69 Církvi v Československu poskytovala nejen morální, ale i materiální pomoc.
Podobně jako do Československa mířila pomoc Ackermann-Gemeinde také křesťanům
vysídleným do sovětské okupační zóny Německa a později žijícím v totalitní Německé
demokratické republice.
Taková pomoc a podpora křesťanům žijícím pod komunistickou diktaturou musela
probíhat v naprostém utajení. Existovala síť dobrovolníků na obou stranách hranice,
kteří se i přes velké riziko zapojovali do této činnosti. Vládnoucí KSČ disponující
mnoha agenty sledujícími veškerou protistátní činnost registrovala také existenci
Ackermann-Gemeinde v Německu. V záznamech Archivu bezpečnostních složek
v Praze se zachoval zápis X. správy SNB: „Ackermann-Gemeinde vznikla v roce 1946
jako kulturní odnož sudetských landsmanschaftů. Jde o společnost německých katolíků,
kteří

se

odvozováním

svého

původu

z

českých

zemí

cítí

oprávněni

k zasahování do vnitřních záležitostí ČSSR na úseku státním, národním, církevním
a úseku lidských práv. Své revanšistické cíle a činnosti kryje proklamováním svých
základních cílů… provádí rozsáhlou ideodiverzní činnost proti ČSSR, v poslední době
stále více za účasti čs. emigrace.“70
68 Weger, Volkstumskampf ohne Ende?, 184.
69 Die Ackermann-Gemeinde im deutsch-tschechischen Dialog, Archiv Sdružení AckermannGemeinde v Praze.
70 Ackermann-Gemeinde a její spolupráce s čs. emigrací, Archiv federálního ministerstva vnitra,
fond X. správa SNB, inv. č. 766, Archiv bezpečnostních složek, Praha.
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V roce 1972 byla založena již třetí organizace v rámci Ackermann-Gemeinde a to
kulturní a vzdělávací Institutum Bohemicum. „V něm se sjednotily dosud samostatně
pracující skupiny historie, kultury a výchovy a vzdělávání, ale také studijní knihovna
AG.“71 Téhož roku byla ve Frankfurtu nad Mohanem založena česká katolická laická
organizace Opus Bonum, která v roce 1979 přesídlila do Mnichova a byla až do roku
1989 administrativně spravována hlavní kanceláří AG. I tato organizace pořádající
diskuse, společenské a kulturní akce, iniciovaná a vedená českými emigranty, kteří
uprchli po potlačení Pražského jara z Československa, byla důkladně sledována Státní
bezpečností. „Těsné svazky udržuje sudetoněmecký landsmanschaft se skupinou Opus
Bonum. Ackermann-Gemeinde dává od roku 1979 emigrantům z Opus Bonum
k dispozici své zařízení v bavorském městečku Franken. Landsmanschaft očekává,
že Opus Bonum se stane integrujícím faktorem mezi emigrantskými organizacemi a své
stanovisko k odsunu tak pomůže vnášet i mezi jiné utečenecké skupiny. Proto také
soustavně Opus Bonum podporuje.“72
Naprostý zlom v dosud tajné přeshraniční spolupráci členů Ackermann-Gemeinde a
českých dobrovolníků nastal po politických změnách roku 1989. Navázalo se
na zkušenosti a přátelství vzniklá v době komunismu. Ackermann-Gemeinde začala
spolupracovat s několika českými spolky a podílela se na vzniku diskusních fór
na českém území (Jihlavské a Mariánskolázeňské rozhovory), o kterých již bylo
pojednáno v předchozí kapitole. Přestože v Praze byla založena nejprve pobočka AG
a na konci 90. let i samostatná organizace Sdružení Ackermann-Gemeinde, zůstává
německá AG stále aktivní na poli česko-německých vztahů. Pořádá mnoho akcí
a projektů, na které zve příslušníky obou národů.

2.2.Stanovy Ackermann-Gemeinde
Činnost Ackermann-Gemeinde se zpočátku neřídila přesně stanovenými pravidly a
neměla písemně zpracovaný program. Nepsaným mottem bylo: „utěšovat – radit –
pomáhat.“73 Změna nastala dne 2. srpna 1970, kdy spolkový předseda Josef Stingl
vyhlásil nový program Ackermann-Gemeinde, který byl následně schválen. Zásady,
které si spolek i do další činnosti určil byly: křesťanské východisko, osobní
angažovanost (aktivní účast v politickém i církevním životě), kulturní a historické

71 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 28–31.
72 Ackermann-Gemeinde a její spolupráce s čs. emigrací, Archiv bezpečnostních složek, Praha.
73 Olbert, Cesta ke smíření, 7.
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hodnoty (péče o tradice), smíření s východem (pro smír s východními sousedy je nutná
znalost společenských poměrů, kultury a historie – cílem AG je vzdělávání v této
oblasti), evropské uspořádání (snaha o mírové uspořádání celé Evropy, dodržování
lidských práv a základních svobod), evropské sjednocení (snaha o politické sjednocení
Evropy), právo na sebeurčení (požadavek práva na sebeurčení všech národů a
národnostních skupin), služba míru (poskytování materiální i duchovní pomoci
utiskované církvi), celosvětová solidarita (finanční podpora rozvojových zemí).
„Sudetští Němci, pod nesporným vlivem církve se zavázali za všech okolností
respektovat obecně uznávané evropské a křesťanské normy soužití mezi národy,
již v padesátých letech se zřekli veškerého násilí a odplaty a zavázali se respektovat
vždy a ve všem právo.“74 „V roce 2002 formulovala Ackermann-Gemeinde ve svých
programových tezích nazvaných AGenda´02 cíle své budoucí práce, které jsou platné
do současnosti. Mimo jiného zmiňují, že je nutné překonat stále se vyskytující
předsudky ve vztahu Němců k Čechům a Slovákům, kdy se všichni musí vzájemně
respektovat jako rovnocenní partneři ve střední Evropě. Ackermann-Gemeinde chce
vzdělávat v oblasti kultury i historie, aby došlo k pochopení událostí minulých a tím
pádem možnosti k přiznání si vlastních chyb a otevření se smíření a budoucí spolupráci.
Chce přispívat zvláště ke zmírnění nouze lidí, kteří byli postiženi útěkem, vyhnáním
nebo deportací nebo z jiných důvodů byli donuceni k migraci. Snaží se o integraci
těchto lidí do společnosti. Spolek hájí demokracii, lidská práva a jejich ochranu
nezávisle na státní příslušnosti. Přestože je organizace katolická, zve ke spolupráci
i ostatní křesťany a nevěřící, kteří se ztotožňují s jejími cíly.75

2.3.Pracovní a kontaktní centrum Ackermann-Gemeinde v Římě
V roce 1972 bylo ve Vatikánu zřízeno Pracovní a kontaktní centrum AckermannGemeinde (Informationsbüro der Ackermann-Gemeinde in Rom), které umožňovalo
spolupráci s vedoucími činiteli exilové církve v Římě, spojení se Světovým fórem
katolické mládeže, ale především se samotným Vatikánem, a zajišťovalo tak výměnu
informací mezi těmito institucemi. Německá biskupská konference pravidelně
přispívala na fungování této kanceláře. Sídlem organizace byla dlouhou dobu

74 Rudolf Kučera, doslov ke knize Cesta ke smíření: Sdružení sudetoněmeckých katolíků
Ackermann-Gemeinde: dokumenty 1948 – 1991, Franz Olbert (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu
a politiku, 1992), 91-92.
75 „AGenda´02 der Ackermann-Gemeinde“, oficiální webové stránky Ackermann-Gemeinde v
Německu, http://www.ackermann-gemeinde.de/o-nas/cile.html?L=2 (staženo 9. 4. 2017).
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československá papežská kolej Nepomucenum. Toto kontaktní a informační středisko,
které pracovalo jako tajná centrála mezi katolíky na Západě a Východě během studené
války, bylo obsazeno jedním spolupracovníkem Ackermann-Gemeinde. Nejprve tuto
funkci vykonával Mons. Norbert Kocholaty z diecéze Pasov a poté prelát Msgre. Josef
Rabas z Würzburgu. Tento římskokatolický kněz původem ze Žatce vykonával od roku
1937 funkci sekretáře litoměřického biskupa Antona Aloise Webera, posledního
litoměřického biskupa německé národnosti. Právě Josef Rabas, který se po odsunu
věnoval křesťanům v Bavorsku, vedl mezi lety 1976–1991 římskou kancelář, odkud se
snažil, zejména kvůli jeho sudetoněmeckému původu, podporovat utlačovanou
katolickou církev v Československu. Díky této aktivitě se dostávalo množství informací
o situaci církve v komunistických státech nejen do římského církevního ústředí, ale také
do dalších demokratických zemí v Evropě. Opačným směrem proudily důležité
informace do Československa. Josef Rabas pokračoval v pomoci „mateřské“
litoměřické diecézi intenzivně i po roce 1989. V roce 1991, kdy již nebylo římské
pobočky třeba, byla z rozhodnutí provozovatelů zrušena.76

2.4.Pobočka Ackermann-Gemeinde v Praze
Od roku 1991 působila také v České republice informační kancelář AckermannGemeinde „jako pokračovatel kontaktního střediska v Římě. Jejím prostřednictví byly
navazovány kontakty ke státním, vzdělávacím, ale především církevním institucím
v Česku a na Slovensku. Byla tak nepřehlédnutelnou pomocnicí při navazování
partnerských vztahů, na čemž měl velikou zásluhu Mons. Anton Otte, který stál v čele
tohoto střediska od jeho vzniku.“77 Založení této pobočky, její činnost i financování
zajišťovala německá Ackermann-Gemeinde.
V roce 1995 pražská Ackermann-Gemeinde spoluorganizovala semináře v Jihlavě a
Teplé, stejně jako pouť do Filipova. Mons. Anton Otte, vedoucí pobočky, poskytoval
četné rozhovory pro noviny, rozhlas i televizi, čímž se snažil přispět ke sblížení mezi
národy a také ukázat, že většina Němců (zvláště pocházejících z území Sudet) je
připravena ke smíření. Důležitá byla jeho častá jednání se zástupci církve (kardinálem
Miloslavem Vlkem, Mons. Josefem Kouklem, Mons. Františkem Radkovským,
Mons. Františkem Lobkowiczem, Mgr. Danielem Hermanem), zástupci tehdejší vlády
(Ing. Františkem Bendou, Ing. Josefem Luxem, Ing. Jaromírem Talířem, JUDr. Cyrilem
76 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 91.
77 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 28–31.
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Svobodou, Ing. Pavlem Tollnerem, Mgr. Ing. Janem Kasalem, aj.) a politickými
stranami (Křesťanskodemokratickou stranou, Křesťanskou a demokratickou unií Československou stranou lidovou). Členové pražské Ackermann-Gemeinde i její vedení
se účastnilo různých akcí, jako například: cyklu přednášek „rozhovory o sousedství“,
rozhovorů „u kulatého stolu“ v Domě Petra Parléře, seminářů a přednášek HannsSeidel-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Unie pro dobré
sousedství česky a německy hovořících zemí, Nadace Bernarda Bolzana a také v Goethe
Institutu. Významné bylo konání katolických bohoslužeb za usmíření mezi národy.
Každoročně pražská organizace pořádala jazykový kurz pro kněze, který se konal
v diecézi Bamberg. Mimo jiných akcí proběhlo také setkání se členy AckermannGemeinde, kde se navázala nová přátelství a kde se domlouvalo další směřování
organizace.78
Od počátku fungování Ackermann-Gemeinde v Praze byla pořádána každý rok
výroční konference, kde se scházelo vedení spolku s jednotlivými členy a příznivci,
konaly se diskuse, přednášky a řešily se organizační záležitosti. K dalším tradičním
akcím patřily Jihlavské rozhovory, různé jazykové kurzy a poutní cesty. V říjnu 1997
byla ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde Mnichov a Norimberk zorganizována poutní
cesta do Libice nad Cidlinou a Hradce Králové, čímž byl zakončen rok sv. Vojtěcha.
Ve stejném roce proběhly ještě další dvě velké akce – v březnu to bylo uvedení
Matoušových pašijí od Johanna Sebastiana Bacha v Brně a v Praze a v květnu konaný
mezinárodní seminář „Návrat do minulosti“ v Litoměřicích. Jako účastníci byli členové
pražské

Ackermann-Gemeinde

účastni

také

akcí

jiných

organizací

jako

Mariánskolázeňských rozhovorů, Rohrského fóra, návštěvy papeže Jana Pavla II.
v Praze v roce 1997, seminářů a akcí České křesťanské akademie.79
Diecézní pracoviště Ackermann-Gemeinde v Německu a pražská pobočka pořádaly
každé léto rodinné týdny a v zimě vánoční pracovní dny pro přibližně
30-60 lidí.80 Proběhl týden pro mladé mezi 15 a 25 lety v Chudenicích u Klatov, kam
přijelo 50-70 účastníků. Na tom samém místě se konal také týden pro rodiny se

78 Jahresbericht 1995 der Arbeitsstelle Prag, Praha, leden 1996, Archiv Ackermann-Gemeinde,
Mnichov, fond: výroční zprávy.
79 Jahresbericht 1997 der Arbeitsstelle Prag, Praha, leden 1998, Archiv Ackermann-Gemeinde,
Mnichov, fond: výroční zprávy.
80 Die Ackermann-Gemeinde im deutsch-tschechischen Dialog, Archiv Sdružení AckermannGemeinde v Praze.
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70 účastníky. Pracovní tábor spojený s opravou kostela Panny Marie ve Skokách
u Karlových Varů aktivně svou činností podpořilo přibližně 30 zájemců.81
I mladí lidé se v roce 1990 zapojili do přeshraniční spolupráce s německými
sousedy. Již od roku 1954 pořádá Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde Velikonoce
v klášteře Rohr v Bavorsku. Po pádu komunismu se jak příprav, tak i samotné akce
účastní mladí lidé z České i Slovenské republiky.82
V roce 1998 vznikla v Praze samostatná organizace Sdružení AckermannGemeinde, která je předmětem zkoumání v následující kapitole. Vedení mnichovské
Ackermann-Gemeinde rozhodlo, že dosud fungující pražská pobočka AG splyne s tímto
novým českým spolkem.

81 Die Ackermann-Gemeinde im deutsch-tschechischen Dialog, Archiv Sdružení AckermannGemeinde v Praze.
82 Ibid.
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3. Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG)
Pražská organizace Sdružení Ackermann-Gemeinde vznikla v roce 1998. Je
výsledkem přeshraničních katolických aktivit nejen v 90. letech 20. století, ale také
vzájemné spolupráce několika odvážných jedinců na české straně s německými členy
Ackermann-Gemeinde na straně druhé při existenci železné opony. Právě ona předchozí
zkušenost kooperace z doby komunismu v Československu vytvořila kořeny vzájemné
důvěry a touhy po rozvoji dalších společných aktivit. Po pádu totality byl zahájen
intenzivní česko-německý dialog a začala fungovat pobočka Ackermann-Gemeinde
v Praze. Vrcholem česko-německých snah o odbourání předsudků a navázání
přeshraniční spolupráce v 90. letech bylo zřízení samostatného českého spolku
angažovaných křesťanů se sídlem v pražském Emauzském klášteře – Sdružení
Ackermann-Gemeinde.

3.1.Přípravy vzniku samostatné organizace
Po listopadu 1989, kdy skončila komunistická vláda v Československu,
se postupně začalo s vyrovnáváním se nejen s vlastní minulostí, ale i se společnými
česko-německými tématy. Již na začátku listopadu 1989 zaslal svůj dopis budoucí
prezident

Československé

republiky

Václav

Havel

německému

spolkovému

prezidentovi Richardu von Weizsäckerovi, ve kterém morálně odsoudil odsun Němců
po druhé světové válce.83 V únoru 1992 byla podepsána mezi Spolkovou republikou
Německo a Českou a Slovenskou federativní republikou „Smlouva o dobrém sousedství
a přátelské spolupráci“ 84. Velmi důležitým dokumentem se stala v roce 1997 podepsaná
„Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji“85, kterou
byl založen Česko-německý fond budoucnosti a Česko-německé diskusní fórum 86.
O deklaracích a dokumentech v církevní rovině již bylo pojednáno výše a lze
vyzdvihnout dokument s názvem „Česko-německé sousedství se musí zdařit“ 87

83 Rzepka, Zukunft trotz Vergangenheit, 14.
84 „Smlouva mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou Federativní Republikou
o dobrém sousedství a přátelské spolupráci“, oficiální webové stránky Úřadu vlády ČR,
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Smlouva-mezi-Spolkovou-republikou-Nemecko-aCeskou-a-Slovenskou-Federativni-Republikou-o-dobrem-sousedstvi-a-pratelske-spolupraci.pdf (staženo
10. 6. 2018).
85 Rzepka, Zukunft trotz Vergangenheit, 55–76.
86 „Založení Fondu budoucnosti a jeho financování“, oficiální webové stránky Česko-německého
fondu budoucnosti http://www.fondbudoucnosti.cz/o-nas/o-nas/ (staženo 24. 5. 2018).
87 Olbert, Cesta ke smíření, 89–92.
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z prosince 1991 a také „Společné prohlášení českých a německých biskupů“ z března
1995.88
V polovině prosince 1998 zasedl přípravný výbor Ackermann-Gemeinde, který
začal projednávat jednotlivé body týkající se plánovaného vzniku samostatné
organizace. Zasedání řídil Dr. theol. Petr Křížek. Byl odsouhlasen samotný název:
Sdružení Ackermann-Gemeinde, který odkazoval na ideovou provázanost s tradiční
Ackermann-Gemeinde, a jako organizační forma schváleno občanské sdružení.
Nejpodstatnější bylo, že byly navrženy a odsouhlaseny stanovy, na základě kterých bylo
sdružení vybudováno a jimi bylo určeno směřování nově vzniklé organizace.89 Prosinec
roku 1998 můžeme tedy považovat za měsíc vzniku Sdružení Ackermann-Gemeinde
v Praze. „Ideou vznikajícího spolku bylo oslovit jak příslušníky německé menšiny, žijící
v České republice, tak i Čechy, kterým není cizí snaha o zlepšení vztahů mezi Čechy
a Němci.“90
K registraci spolku na Ministerstvu vnitra České republiky došlo v lednu 1999.91
Nové předsednictvo se na začátku toho roku několikrát sešlo, aby projednalo nutné
organizační záležitosti. Bylo zapotřebí nejprve vyjasnit situaci ohledně dosud působící
pražské pobočky Ackermann-Gemeinde vedené Mons. Antonem Ottem. Na společném
jednání Ackermann-Gemeinde se zástupci Sdružení Ackermann-Gemeinde bylo
rozhodnuto, že pražská pobočka AG bude i nadále fungovat avšak v určité pozměněné
podobě. Funkci vedoucího pražské pobočky AG a jednatele Sdružení AckermannGemeinde začala vykonávat jedna osoba. Pokladna pražské AG byla k 28. lednu 1999
zrušena a její obsah byl dle rozhodnutí mnichovské centrály převeden nově vzniklému
Sdružení Ackermann-Gemeinde. Bylo dohodnuto, že Ackermann-Gemeinde bude
měsíčně nebo čtvrtletně zasílat na nově zřízený účet SAG finanční podporu. Pražské
organizaci byl zakoupen fax, aby mohly být obě kanceláře v pravidelném kontaktu.
Všem členům Ackermann-Gemeinde, žijícím v České republice byl zaslán dopis,
ve kterém jim bylo nabídnuto členství ve Sdružení Ackermann-Gemeinde s tím,

88 Kunštát, „Role křesťanských církví v rekonciliačních procesech ve střední Evropě – polskoněmecký a česko-německý případ“, 17–23.
89 Protokol ze zasedání přípravného výboru Ackermann-Gemeinde, Praha, 17. prosince 1998,
Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde, Praha, rok 1998.
90 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 32.
91 Zpráva o činnosti za volební období 2002–2003, Praha, říjen 2003, Archiv Sdružení AckermannGemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
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že jejich stávající členství v AG případným vstupem do SAG nezaniká.92 Kancelář
zůstala ve stejných prostorách, kde v předchozích letech fungovala česká pobočka AG –
tj. v horním patře Emauzského kláštera.
Na schůzi předsednictva SAG v únoru 1999 byly nejprve sepsány smlouvy
s novými zaměstnanci – jednatelem a vedoucím kanceláře. Předsedkyní byla zvolena
Helena Faberová, jednatelem Dr. theol. Petr Křížek a duchovním rádcem
Mons. František Koutný. Bylo přijato prvních 86 členů a pro další zájemce o členství
byly natisknuty přihlášky, na nichž bylo použito nově vybrané logo, které svou podobou
vychází z loga Ackermann-Gemeinde. Bylo odsouhlaseno financování spolku i program
do následujícího období činnosti.93
Hlavním cílem tohoto počátečního období se stalo navázání spolupráce s dalšími
organizacemi a institucemi. Velmi důležité bylo propojení s Landeszeitung, kde jako
hlavní redaktor působil člen předsednictva SAG Ing. Hans Korbel, který v každém čísle
publikoval články o činnosti sdružení, díky čemuž se spolek dostával do povědomí širší
veřejnosti, zejména příslušníkům německé menšiny žijícím v České republice. Nově
zvolené předsednictvo informovalo o vytvoření této organizace německého velvyslance
v České republice, jednotlivá biskupství a arcibiskupství v Čechách a na Moravě.
Zejména kardinál Miloslav Vlk byl touto zprávou velmi potěšen a spolku do začátku
činnosti požehnal.
Prvotní období bylo také příležitostí etablovat se na poli česko-německé spolupráce,
ale zároveň obdobím hledání svého místa a vymezením se. Například zprvu měli
členové předsednictva snahu navázat kontakt a spolupráci s politickou stranou
KDU–ČSL (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová), ale
nakonec bylo rozhodnuto, že pro spolek bude snadnější a přínosnější zůstat
apolitickým.94

3.2.Stanovy SAG
Jak již bylo zmíněno, tak stanovy Sdružení Ackermann-Gemeinde byly sepsány
a odsouhlaseny ještě před vznikem samostatné organizace. Jsou nejdůležitějším

92 Protokoll über die Besprechung über die Sdružení Ackermann-Gemeinde, Praha, březen 1999,
Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Rok 1999.
93 Zápis z porady předsednictva SAG, klášter Teplá, 9. dubna 1999, Archiv Sdružení AckermannGemeinde, Praha, rok 1999.
94 Zápis z jednání předsednictva SAG, Praha, 25. listopadu 1999, Archiv Sdružení AckermannGemeinde, Ptaha, rok 1999.
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dokumentem, který obsahuje vymezení působnosti spolku a jeho organizaci. Celkem se
skládá z 35-ti paragrafů a jejich poslední změna byla odsouhlasena v únoru 2016.
V §1 je definován účel spolku: „Účelem SAG je přispívat ke konstruktivnímu
utváření Evropy. Činí tak u vědomí staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců.
Proto se svojí prací zasazuje o uchování společného kulturního dědictví a o smíření
obou národů. Při své práci vychází z křesťanských zásad. Podstatným úkolem
organizace je také sociální a charitativní činnost jako jeden ze základních postojů
křesťana.“95. Dále zahrnuje informace, pro koho je spolek určen: „SAG zve ke členství
nejen křesťany, ale i ty občany, kteří se chtějí zasazovat o mírové soužití v Evropě.“ 96
A také zmiňuje svou spolupráci s dalšími subjekty a především se spolkem AckermannGemeinde ve Spolkové republice Německo.
V §2 jsou vyjmenovány prostředky, kterými lze dosáhnout vytyčených cílů. Mezi
ně patří provoz kanceláře, pořádání akcí (kulturních, společenských) a projektů, práce
s mládeží, vydávání knih a časopisů, atd.
Členem SAG se podle §4 může stát jak jednotlivec, kolektiv, tak existuje ještě třetí
typ, kterým je čestné členství v SAG, které je udělováno tomu, kdo se „mimořádně
zasloužil o naplňování cílů SAG.“97 V následných částech dokumentu je popsán vznik
členství, práva a povinnosti s ním spojené a také jeho zánik.
V dalším oddíle jsou vyjmenovány orgány a jejich pravomoci. Nejvyšším orgánem
Sdružení Ackermann-Gemeinde je členská schůze, které se účastní všichni registrovaní
členové spolku. Rozhoduje o všech důležitých organizačních věcech, uděluje čestné
členství, ale především svým hlasováním volí předsednictvo SAG. To je výkonným
jedenáctičlenným orgánem (7 volených členů na dobu tří let, dále duchovní rádce,
jednatel, předseda Ackermann-Gemeinde a mluvčí Spirály SAG), který ze svého středu
volí na ustavující schůzi předsedu a místopředsedu SAG. Předsednictvo rozhoduje
o zacházení s finančními prostředky, schvaluje plán činnosti spolku a příjem nových
členů, rozhoduje také o výši členského příspěvku. Předseda reprezentuje spolek
navenek, svolává schůzi předsednictva a členskou schůzi, rozhoduje o provozních
záležitostech. Jednatel je zodpovědný za chod kanceláře a realizaci plánu činnosti. Dále
v SAG působí tříčlenná kontrolní komise volená členskou schůzí.

95 Rzepka, Zukunft trotz Vergangenheit, 201.
96 „Stanovy spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde“, oficiální webové stránky SAG v Praze https://
www.ackermann-gemeinde.cz/stanovy/ (staženo 3. 5. 2018).
97 Ibid.
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Kromě činnosti mládežnické organizace Spirály SAG, o které bude pojednáno
v kapitole 3.6, se dále stanovy věnují hospodaření spolku, kde je popsáno jeho
financování. Prostředky jsou získávány z členských příspěvků, darů, sbírek a dědictví,
ediční činnosti a z pořádání různých akcí. Sdružení je neziskovou organizací, proto je
v tomto dokumentu zmíněno, že „SAG je nevýdělečná organizace, která nesleduje
hospodářský prospěch, ale veškerou svou činnost zaměřuje výlučně k naplňování svých
cílů.“98
V poslední části jsou popsány možnosti změn stanov a také zánik Sdružení
Ackermann-Gemeinde, kdy „v případě zániku či zrušení SAG připadne majetek, který
zůstane po vyrovnání všech pohledávek a závazků, Sozialwerk der AckermannGemeinde (Sociálnímu dílu Ackermann-Gemeinde) se sídlem v Mnichově, které jej
použije bezprostředně a výhradně k obecně prospěšným, dobročinným nebo církevním
účelům. V případě, že by v této době již Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde
neexistoval, připadne majetek SAG České katolické charitě se sídlem v Praze, která je
svým zaměřením identická se Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde.“99

3.3.Významné osobnosti
Tato podkapitola se věnuje třem významným osobnostem, které se významně
zapsaly do historie Sdružení Ackermann-Gemeinde a svým přínosem ji velmi obohatily.
Samozřejmě by bylo možné pojednat i o dalších osobách, jejichž vliv na fungování
organizace byl velký. Mohl by to být například Ing. Jaromír Talíř, který působil
dlouhodobě jako předseda spolku i jednatel, anebo současný předseda Mgr. Daniel
Herman, který je do činnosti SAG zapojen již od samého počátku fungování
a v současnosti je jeho důležitým reprezentantem. Upřednostněny však byly především
z dlouhodobého hlediska tři osobnosti, jejichž jména jsou pojmy v česko-německém
usmiřování. Prvním z nich je Mons. Anton Otte, který dlouhodobě působí na poli českoněmeckého smíření a za svoji činnost obdržel také státní vyznamenání z rukou bývalého
prezidenta Václava Havla. Druhým je již zesnulý pražský arcibiskup kardinál Miloslav
Vlk, pro kterého nebyly cizí, jak česko-německé záležitosti, tak činnost SAG, jíž
podporoval. Třetí osobností je Helena Faberová, která stála u zrodu Sdružení

98 „Stanovy spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde“, oficiální webové stránky SAG v Praze https://
www.ackermann-gemeinde.cz/stanovy / (staženo 3. 5. 2018).
99 Ibid.

30
Ackermann-Gemeinde, byla jeho dlouholetou předsedkyní a dodnes je v SAG aktivní
a pomáhá s přípravou a organizací několika projektů.

3.3.1.

Mons. Anton Otte

Mons. Anton Otte (nar. 1939) je důležitou osobností česko-německého dialogu
a římsko-katolickým knězem sudetoněmeckého původu, který v roce 1960 emigroval
do Německa. V 90. letech přesídlil zpět do České republiky, začal se ve svých
promluvách dotýkat tabuizovaných témat česko-německé minulosti a stal se vedoucím
pražské pobočky Ackermann-Gemeinde. Významně přispěl k usmíření mezi Čechy
a Němci především mezi křesťany. Za svoje dílo obdržel Řád T. G. Masaryka.
Na začátku roku 2001 jej papež Jan Pavel II. jmenoval papežským kaplanem a o deset
let později byl zvolen proboštem Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě. Roku 2015 byl vyznamenán čestným občanstvím města Vidnavy
za celoživotní přínos na poli česko-německých vztahů. V současné době stále i přes svůj
pokročilý věk aktivně působí při Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze, slouží mše
svaté a navštěvuje pořádané akce. Kromě jiného prezentuje činnost spolku, zúčastňuje
se nejrůznějších debat a poskytuje rozhovory jak do novin, tak do rozhlasového
vysílání.
Dne 5. července 2000 se na Velehradě konala Jubilejní mše českých
a moravských biskupů100, při níž byly vysloveny ústy Antona Otteho prosby
za odpuštění vin minulosti: „Kriste, my Němci pocházející z této země jsme si vědomi,
že bezpráví nezačalo teprve v roce 1945, kdy zasáhlo tvrdě nás samotné. Že
v předcházejících letech musel český národ vytrpět nemálo opovržení, ponižování,
bezpráví, vykořisťování, útlaku a zločinů, že se musíme čestně postavit vůči
nevšímavosti a nedostatečnému odporu našich krajanů, v mnoha případech souhlasu, ba
dokonce spoluúčasti. A tak vyznáváme vinu našeho národa a prosíme - i zástupně
za všechny ty, kteří toho ještě nejsou schopni - o odpuštění. Buď nám, Kriste,
milosrdný, proměň naše srdce a smiluj se nad námi.“101

100 Rzepka, Zukunft trotz Vergangenheit, 171–172.
101 „Mea Culpa – prosby za odpuštění vin minulosti, pronesené v rámci úkonu kajícnosti při
Jubilejní mši českých a moravských biskupů 5. 7. 2000 na Velehradě“, webové stránky největšího
nezávislého ekumenického křesťanského portálu, http://www.christnet.eu/clanky/1231/mea_culpa.url
(staženo 9. 6. 2018).
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3.3.2.

Kardinál Miloslav Vlk

Miloslav Vlk (1932–2017) byl pražským arcibiskupem a primasem českým. Již
během komunistického režimu byl činný ve skryté církvi a úzce spolupracoval
s německými katolíky. V roce 1990 jako biskup českobudějovický inicioval obnovu
zničeného církevního majetku a církevního školství. Toho roku projevil biskup Miloslav
Vlk zájem o česko-německé vztahy a vzájemný dialog v „Pastýřském listu vysídleným
Němcům jeho diecéze“102. V roce 1994 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. 103
Miloslav Vlk měl „velkou zásluhu na řešení bolestných problémů z minulosti
a překonávání dlouhodobě vytvářených stereotypů, které tyto vztahy zatěžovaly. Svou
angažovaností se podílel i na vzniku nového obrazu styků mezi českými a německými
křesťany, které byly stereotypy a zjednodušujícími výklady zatíženy, stejně jako obecné
dějiny česko-německých vztahů.“104
Zároveň měl blízko ke Sdružení Ackermann-Gemeinde. Pravidelně byl hostem
pořádaných projektů a mnohokrát sloužil mše svaté pro členy SAG na jejích akcích.
Na výroční konferenci v roce 2009 mu byla udělena „Medaile smíření“. O rok později
jej navštívila delegace SAG a nabídla mu čestné členství ve sdružení. On to s potěšením
přijal. Ve sborníku, který vyšel při příležitosti desetiletého působení SAG v České
republice, napsal kardinál Vlk: „Organizace Ackermann-Gemeinde má veliké zásluhy
na řešení bolestných problémů, které vznikly po druhé světové válce po vysídlení
německého obyvatelstva, které dlouhá staletí žilo v našem pohraničí. České Sdružení je
s německou organizací v úzkém ideovém i pracovním kontaktu a pokračuje na českém
území v práci pro prohloubení porozumění a smíření mezi Čechy a Němci. Dnes, kdy
Češi a Němci jsou členy Evropské unie a žijí ve společném schengenském prostoru, je
zapotřebí pokračovat na této cestě, aby přes všechny minulé dějinné peripetie vzájemný
kvalitní dialog a spolupráce v jednom společném prostoru byly co nejúčinnější. Úsilí
českého Sdružení Ackermann-Gemeinde může zde sehrát důležitou roli, zvlášť proto,
že je z velké části neseno křesťanskou zkušeností dialogu.“105
Za svou činnost byl oceněn několika vyznamenáními. V roce 1999 obdržel
Záslužný řád Spolkové republiky Německo, roku 2002 Řád T. G. Masaryka z rukou

102 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 139.
103 Miloslav Vlk, Meditace nad křížovou cestou (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,
2007).
104 Šebek, Od konfliktu ke smíření, 16.
105 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 11.
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prezidenta Havla a v roce 2006 zvláštní ocenění za práci na usmíření mezi Čechy
a Němci od Ackermann Gemeinde.

3.3.3.

Helena Faberová

Helena Faberová (nar. 1935) se narodila do tradiční katolické rodiny, avšak právě
kvůli víře jí nebylo umožněno studovat na vysoké škole. Za doby komunismu
v Československu se podílela na protirežimních aktivitách – distribuci katolické
literatury ze Západu, setkávání katolické mládeže, aj. Po listopadu 1989 se i nadále
angažovala a pomáhala založit Diecézní charitu České Budějovice a posléze pracovala
pro organizaci Magdala (proti obchodu se ženami a nucené prostituci). Pokračovala
ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde a byla iniciátorkou založení Sdružení
Ackermann-Gemeinde v Praze. Svoje důvody shrnula takto: „Ackermanni vždy jasně
rozlišovali mezi přehnaným nacionalismem, což je vlastnost velice nebezpečná, vedoucí
k agresivitě, a mezi přirozeným vlastenectvím, které je zaměřeno na identitu a kulturu
vlastního národa, ale je také schopno úcty k jiným národům, jejich hodnotám
a tradicím.“106
Stala se předsedkyní nově vzniklého spolku v letech 1999–2005 a také do roku
2016 aktivní členkou předsednictva SAG. Za svou činnost obdržela Německý záslužný
kříž a byla jmenována čestnou předsedkyní Sdružení Ackermann-Gemeinde. 107 Až
do dnešních dnů podporuje činnost SAG a především se podílí na sběru novinových
výstřižků a sledování událostí v česko-německém prostoru, díky čemuž může
v kanceláři spolku vznikat Informační list Sdružení Ackermann-Gemeinde.

3.4.Pořádané akce a projekty
V roce 1999, kdy začalo období samostatné činnosti Sdružení AckermannGemeinde v Praze, uspořádalo jeho vedení několik akcí a projektů. Navázalo na již
fungující aktivity, které pořádala buď pražská pobočka Ackermann-Gemeinde, nebo
Ackermann-Gemeinde společně s Českou křesťanskou akademií (ČKA). Postupem času
však došlo k úplnému osamostatnění od ČKA a do dnešních dnů přetrvává dále pouze
velmi blízká spolupráce s Ackermann-Gemeinde v Mnichově. Další instituce

106 Jana Prokopcová, „Helena Faberová – nástin portrétu (oral history)“ (bakalářská práce,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014), 28.
107 „Jmenování Heleny Faberové čestnou předsedkyní Sdružení Ackermann-Gemeinde“, oficiální
webové stránky SAG https://www.ackermann-gemeinde.cz/news/jmenovani-heleny-faberove-cestnoupredsedkyni-sdruzeni-ackermann-gemeinde/ (staženo 9. 6. 2018).
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či organizace jsou ke spolupráci zvány příležitostně, podílejí se na organizaci projektů,
nebo činnost finančně podporují.
V následujících podkapitolách se zaměřuji na jednotlivé pořádané akce, které jsem
seřadila tematicky. Při nahlížení na uskutečněné aktivity jsem zvolila pro větší
přehlednost chronologický postup. Zdrojem mi byly archivní materiály SAG v Praze,
především výroční zprávy, ve kterých je, ač stručně, zachycena šíře činnosti.

3.4.1.

Výroční konference

Sdružení Ackermann-Gemeinde pořádá každoročně výroční konferenci, která je
nejvýznamnější událostí pro vnitřní chod organizace. Probíhají diskuse, odborné
přednášky i neformální setkání. Důležitou součástí jsou česko-německé bohoslužby
a kulturní program (koncerty, návštěvy výstav či historických objektů). Každý druhý
rok je konference spojená se členskou schůzí, která volí 7 členů do předsednictva
Sdružení Ackermann-Gemeinde.
Každoročně je stanoveno téma této dvoudenní akce. Nebylo tomu tak roku 1999,
kdy proběhla ustavující konference s volbami prvního předsednictva SAG. V rámci
kulturní části této konference byla uvedena dramatizace středověkého díla „Ackermann
und der Tod“, díky čemuž účastníci mohli lépe pochopit název vlastní organizace.108
Pro následné tři ročníky byla vybrána ryze česko-německá témata. Roku 2000
„Česko-německé porozumění v rámci procesu integrace Evropy“, v roce 2001 „Kulturní
mosty mezi Čechy a Němci – příklady z literatury a duchovních dějin“ a o rok později
„Třetí tisíciletí – šance pro nové vztahy Čechů a Němců“. 109 V listopadu 2003 se konala
výroční konference SAG v Čelákovicích na téma: „Evropa – společný domov?“
Pódiovou diskusi s tématem „EU z pohledu teologa, akademika, právníka, politika,
ekonoma a státního úředníka“ moderoval historik Matěj Spurný a zúčastnili se jí:
Mons. Anton Otte, Prof. Michael Plattig, Dr. Walter Rzepka, Ing. Jaromír Talíř,
JUDr. Jan Winkler a prof. Jiří Sláma.110 O rok později se konference zabývala tématem:
„Češi, Němci, Židé – minulost, současnost, budoucnost“. Kromě přednášek a diskusí
byl tento ročník obohacen představením „Pan Theodor Mundstock“ v podání ředitele

108 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 57.
109 Ibid.
110 Zpráva o činnosti za volební období 2003–2004, Praha, listopad 2004, Archiv Sdružení
Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
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Činoherního studia v Ústí nad Labem Jaroslava Achaba Haidlera.111 Dětmi
a mládeží se zabývala konference v roce 2005 s tématem „Spolupráce české a německé
mládeže.“112 Konference v roce 2006 měla téma „Podíl křesťanů na vývoji českoněmeckých vztahů“113 a ta následující, z organizačních důvodů přesunutá až na začátek
roku 2008, řešila „Migrační problematiku v ČR a Německu“ a byla obohacena
cembalovým koncertem.114
Mimořádná konference proběhla v roce 2009, kdy Sdružení Ackermann-Gemeinde
oslavilo desetileté působení na poli česko-německých vztahů. Setkání s tématem
„Spolupráce církví a občanského sektoru v České republice a ostatních státech EU“ se
zúčastnil tehdejší velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Helmut
Elfenkämpfer a také zástupce německé Ackermann-Gemeinde. Pozvání přijala i Irena
Kuncová (prezidentka Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) a Irena
Nováková (předsedkyně Kulturního sdružení občanů německé národnosti v ČR).115
Následné výroční konference se zabývaly tématy „Náboženství a veřejná moc
v česko-německém srovnání“ (2010)116, „Vyrovnání se s totalitní minulostí 20. století
v českoněmeckém srovnání“ (2011)117, „Nacionalismus-rasismus: staronová hrozba
pro společnost? Realita, možné důsledky a křesťanské hodnoty“ (2012)118 a „Počátky
evangelizace: Dialog spirituality a společnosti tehdy a dnes“ (2013) 119, na které bylo
reflektováno 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Každoročně byli
pozváni zajímaví hosté, významní historikové, teologové, politologové a další.
Například to byli: kardinál Dominik Duka, Ulrich Schacht, doc. Jaroslav Šebek,
Dr. Martin Zückert, PhDr. Michal Pehr, Neela Winkelmann-Heyrovská, Dorothea

111 Zpráva o činnosti za volební období 2004–2005, Praha, listopad 2005, Archiv Sdružení
Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
112 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 57.
113 Zpráva o činnosti za volební období 2005–2006, Praha, prosinec 2006, Archiv Sdružení
Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
114 Zpráva o činnosti za rok 2008, Vinoř, únor 2009, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde,
Praha, fond: Výroční zprávy.
115 Zpráva o činnosti za rok 2009, Praha, duben 2010, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde,
Praha, fond: Výroční zprávy.
116 Zpráva o činnosti za rok 2010, Praha, únor 2011, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde, Praha,
fond: Výroční zprávy.
117 Zpráva o činnosti za rok 2011, Praha, únor 2012, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde, Praha,
fond: Výroční zprávy.
118 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2012, Praha, únor 2013, Archiv Sdružení
Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
119 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2013, Praha, leden 2014, Archiv Sdružení
Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
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Schroth, MUDr. Roman Joch, ThDr. Peter Morée, Norbert Axmann či Mons. Anton
Otte.120
Rok 2014 se nesl v duchu stoletého výročí vypuknutí 1. světové války, a tak
účastníci konference probírali: „Evropskou identitu po 100 letech od vypuknutí
1. světové války.“121 V dalších dvou ročnících se diskutovala témata: „Člověk jako
oběť“ (2015)122 a „Solidarita v rodině a ve společnosti“ (2016)123.
Výroční konference, tvořící pilíř činnosti SAG, jsou nejen přínosné po odborné
stránce, zároveň slouží jako důležité kulturní a především společenské akce, kde
se setkávají členové spolku s předsednictvem a také zájemci o zvolená témata
se zajímavými hosty. Každoročně se konference SAG účastní 120–180 lidí.

3.4.2.

Semináře a duchovní a poznávací cesty

V říjnu 1999 proběhl týdenní seminář pro duchovní v Nových Hradech s názvem
„Blízcí či vzdálení – Češi, Němci, Rakušané – včera, dnes a zítra“ 124, což byla vůbec
první větší uskutečněná akce po založení spolku. Následné dva ročníky mířily
do Jánských Lázní, kde se konalo mezigenerační setkání SAG. Ke konci roku 2002 však
nastaly problémy s nedostatkem financí ze strany spoluorganizátorů, a tak musely být
plánované semináře v roce 2003 a 2005 zrušeny. Jediný od té doby zorganizovaný
seminář o využití německého jazyka v pastoraci pro kněze, řeholníky a řeholnice
se uskutečnil v roce 2013.125
Pravidelně SAG pořádá duchovní a poznávací cesty do nejrůznějších míst nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Typické pro tyto akce je, že účastníci jsou vždy
přibližně z poloviny Češi a z poloviny Němci. V roce 2007 duchovně poznávací zájezd
zamířil na návštěvu Bavorské zemské výstavy v Zwieselu a v druhé polovině roku byla
uskutečněna cesta do Kájova spojená s návštěvou Českého Krumlova

120 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2013, Praha, leden 2014, Archiv Sdružení
Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
121 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2014, Praha, leden 2015, Archiv Sdružení
Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
122 Zpráva o činnosti SAG za rok 2015, Praha, leden 2016, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde,
Praha, fond: Výroční zprávy.
123 Zpráva o činnosti SAG za rok 2016, Praha, leden 2017, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde,
Praha, fond: Výroční zprávy.
124 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 57.
125 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2013, Praha, leden 2014, Archiv Sdružení
Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
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a Muzea pašijových her v Hořicích.126 Na podzim 2008 obdivovali účastníci duchovně
vzdělávací cesty krásy Východních Čech – Broumov, Teplice nad Metují, Kuks
a Slavoňov. O rok později proběhla obdobná cesta tentokrát však na Jižní Moravu
za osudem sv. Klementa Marii Hofbauera. Účastníci navštívili pomník obětem
brněnského pochodu smrti u Pohořelic, kde položili pamětní věnec.127 V roce 2013 byl
studijní zájezd do Želiva a Kralic určen pro německy mluvící pražské farnosti (katolické
i evangelické).128 V letech 2014 a 2015 mířily zájezdy nejprve do oblasti Dolního
Slezska a poté do Horní Lužice. Účastníci prozatím poslední studijní cesty v září 2016
navštívili Norimberk.129
Od roku 2013 se pořádané zájezdy staly nejen společnou cestou Čechů a Němců,
ale zároveň katolíků a evangelíků, jelikož se do organizace kromě Sdružení AckermannGemeinde zapojila i Německá římskokatolická farnost Praha a Evangelický sbor
německého jazyka při Českobratrské církvi evangelické v Praze. Každoročně jde
o ekumenickou akci, které se účastní kolem 35-ti osob.
Regionální charakter měla víkendová setkání v Karlových Varech, která
se nepřetržitě konala od roku 1999 do roku 2008 a nesla název „Dny setkávání
a informací“. Postupným rozšířením činnosti SAG dostaly přednost jiné akce a projekty,
a proto tato setkávání již dále nepokračují.

3.4.3.

Poutě SAG

Dalším typem pořádaných akcí jsou poutě Sdružení Ackermann-Gemeinde. První
z nich se uskutečnila v květnu 2000 a jejím cílem bylo poutní místo Maria Hilf
ve Zlatých Horách v Jeseníkách. Nejprve proběhla společná česko-německá křížová
cesta přírodním terénem, která vyvrcholila slavnostní bohoslužbou v chrámu Panny
Marie Pomocné.130 Tato památka byla v roce 1973 komunistickým režimem srovnána
se zemí, v 90. letech společným úsilím Čechů, Němců a Poláků znovu vybudována
a arcibiskupem Janem Graubnerem posvěcena. V dalších letech SAG putovalo
do Skoků u Karlových Varů a Filipova. Zajímavostí je, že vždy byla vybrána místa
spojená s odsunem obyvatel německé národnosti a také kostely zasvěcené Panně Marii
Pomocnici křesťanů.
126 Zpráva o činnosti SAG za rok 2007, Čelákovice, květen 2008, Archiv Sdružení AckermannGemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
127 Zpráva o činnosti za rok 2009, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
128 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2013, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
129 Zpráva o činnosti SAG za rok 2016, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
130 10 let Sdružení Ackermann-Gemeinde, 58–59.
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V říjnu 2004 proběhla pouť do Vranova u Brna. Byla sloužena mše svatá a konána
pobožnost k Panně Marii. Kromě toho si poutníci poslechli historický výklad
o tamějším poutním místě.131 V roce 2005 bylo vybráno další významné poutní místo
a to Svatá Hora u Příbrami. Po mši svaté následovala diskuse za účasti kardinála
Miloslava Vlka, prof. Hans-Gerta Pötteringa (předsedy Evropské lidové strany
v Evropském parlamentu) a prof. Tomáše Halíka. Tématem byla reflexe šedesáti let
po ukončení 2. světové války. Účastníci se pak u památníku posledních výstřelů této
války v obci Milín poklonili jejím obětem. 132 Šlo o akci, na které se podílelo nejen
Sdružení Ackermann-Gemeinde, ale i německá Ackermann-Gemeinde, Česká
křesťanská akademie a Arcibiskupství pražské. Roku 2006 spolupracovalo SAG
na organizaci pouti s AG Regensburg a zamířilo do Králík v Jeseníkách. 133 O rok
později konaná pouť do Kájova proběhla díky spolupráci s AG Mnichov a farním
úřadem v Českém Krumlově.134
V roce 2011 bylo slaveno 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna,
proto pouť SAG směřovala do Prachatic, kde se tento světec narodil. Účastníci přijeli
na místo 18. června, protože v tento den se zde konala národní pouť za účasti
papežského legáta, filadelfského arcibiskupa, kardinála Justina Francise Rigaliho,
českých a moravských biskupů, biskupů z Německa a Rakouska a dalších hostů –
mj. ministra zahraničí Karla Schwanzenberga.135 V roce 2016 proběhla pouť SAG a AG
do Filipova při příležitosti 150. výročí zjevení Panny Marie, kterou byl také odstartován
rok oslav sedmdesátiletého výročí Ackermann-Gemeinde.136

3.4.4.

Prezentace činnosti SAG na akcích jiných organizací

Již od počátku samostatné činnosti SAG jeho zaměstnanci prezentují činnost spolku
na akcích jiných organizací nebo při vhodných příležitostech. Jde o propagaci vlastní
činnosti, informování veřejnosti o uskutečněných i plánovaných aktivitách. Většinou je
postaven stánek (často společný s německou AG či s mládežnickou organizací Spirála
SAG), kde jsou poskytovány informace formou brožur a letáků.
V roce 1999 se spolek prezentoval v Pasově a Českých Budějovicích. V dalších
letech v Mnichově, Bambergu, Berlíně, Ulmu, Fuldě, Brixenu, Saarbrückenu, Lyonu,
131 Zpráva o činnosti za volební období 2003–2004, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
132 Zpráva o činnosti za volební období 2004–2005, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
133 Zpráva o činnosti za volební období 2005–2006, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
134 Zpráva o činnosti SAG za rok 2007, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
135 Zpráva o činnosti za rok 2011, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
136 Zpráva o činnosti SAG za rok 2016, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
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Würzburgu, Osnabrücku, Plzni, Praze, Mannheimu, aj.137 Pravidelně byla činnost
představována na diecézních, sudetoněmeckých a katolických dnech, či na akcích
Ackermann-Gemeinde. V roce 2005 mělo SAG společně s AG informační stánek na
ekumenickém setkání křesťanů s názvem „Pozvání k naději“ v Praze. V roce 2014
a 2016 mělo SAG své zastoupení na velvyslanectví SRN v Praze při příležitosti Dne
otevřených dveří.138
V souvislosti s propagací spolku na každoročně konaných sudetoněmeckých dnech
je důležité zmínit toto setkání v roce 2016, které proběhlo Norimberku. Mgr. Daniel
Herman, v té době ministr kultury České republiky se jako vůbec první člen vlády
zúčastnil tohoto setkání specifického okruhu lidí. Hned na začátku oslovil přítomné
oslovením: drazí krajané, čímž si získal pozitivní ohlas v publiku, ale zároveň rozvířil
diskusi v českém politickém prostředí. Nutné je zdůraznit fakt, že Daniel Herman v této
době nebyl pouze reprezentantem vlády, či ministerstva, ale také českého Sdružení
Ackermann-Gemeinde, kterého je předsedou.139
Od roku 2001 vydává Sdružení Ackermann-Gemeinde čtvrtletník s názvem
Informační list Sdružení Ackermann-Gemeinde, ve kterém své členy informuje
o uspořádaných i plánovaných akcích. Dále v něm poskytuje zprávy o česko-německém
dění a dává tipy na nové filmy, knihy či kulturní akce s touto tématikou. V prvním roce
byla vydána tři čísla, vždy v nákladu 300 ks.140 Později se kvůli zvyšujícímu se zájmu
zvedal i počet výtisků a frekvence vydávání se ustálila na 4x do roka. V roce 2004 byl
náklad jednoho čísla 500 ks a od roku 2008 byl pro vyšší poptávku stanoven
na 550 ks.141

3.4.5.

Další pořádané akce

Kromě každoročních projektů pořádá Sdružení Ackermann-Gemeinde mimořádné
akce, jež svým obsahem i rozsahem vybočují z tradičních forem.

137 Sdružení Ackermann-Gemeinde v číslech 1999–2005, Praha, říjen 2005, Archiv Sdružení
Ackermann-Gemeinde, Praha, fond: Dokumenty.
138 „Den otevřených dveří na Německém velvyslanectví v Praze“, oficiální webové stránky
Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze https://www.ackermann-gemeinde.cz/news/den-otevrenychdveri-na-nemeckem-velvyslanectvi-v-praze/ (staženo 10. 6. 2018).
139 „Tschechischer Minister besucht Sudetendeutschen Tag“, webové stránky Frankfurter
Allgemeine Zeitung, http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tschechischer-minister-besuchtsudetendeutschen-tag-14235175.html (staženo 1. 7. 2018).
140 Jahresbericht SAG für das Jahr 2001, Praha, leden 2002, Archiv Sdružení AckermannGemeinde, Praha, fond: Výroční zprávy.
141 Zpráva o činnosti za rok 2008, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
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V listopadu 2008 zorganizovalo výpravu na konferenci Semaines Sociales
de France v Lyonu, jejímž tématem byla otázka: „Je náboženství hrozba nebo naděje
pro naši společnost?“ Autobusového zájezdu se zúčastnilo 126 mladých lidí. 142
I ve třech následujících letech byly vypraveny autobusy směřující na tuto konferenci
ve Francii.
V roce 2012 bylo uspořádáno česko-německé setkání historiků, učitelů a studentů
v Jablonci nad Nisou. Šlo o mezigenerační diskusi o česko-německých tématech
regionální historie.143
Zcela mimořádnou akcí, která do té doby neměla obdoby, se stal Projekt Smíření
2016. Třídenní program iniciovaný radnicí Prahy 7 byl určen pro odsunuté Němce,
či jejich potomky s rodinami s cílem symbolického návratu německých občanů
do Prahy 7, kde byl až do skončení druhé světové války vysoký podíl obyvatel německé
národnosti, a také navázání přátelství se současnými obyvateli této městské části.
Sdružení Ackermann-Gemeinde společně s organizací Antikomplex připravilo sérii
kulturních a společenských akcí, které měly být výrazem odpuštění, usmíření a mostem
k budoucí spolupráci. Konala se panelová diskuse a výstava Pod jednou střechou, která
mapovala osudy domů v pohraničí, z nichž byli nuceni odejít němečtí obyvatelé a po
nich se do budov nastěhovali další majitelé. Cílem bylo zmapovat objekty, jejichž
nynější majitelé i přes všechny okolnosti udržují kontakt s těmi původními. Vrcholem
projektu byl Koncert Smíření, který se konal pod záštitou ministra kultury ČR Daniela
Hermana. Právě on, jakožto ministr a předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde, byl
jedním z řečníků, kteří vyjádřili soucit těm, kterých se především násilný odsun týkal.
Dále se koncertu účastnili vážení hosté, mezi nimi např. bývalý europoslanec Martin
Kastler či starosta Prahy 7 Mgr. Jan Čižinský.
K této příležitosti byla sochařkou Josefínou Jonášovou vytvořena několikametrová
Holubice Smíření, která byla umístěna nad hlavní kostelní lodí. Tento symbol míru byl
později přesunut do kostela ve Filipově.
Kromě kulturních akcí měli účastníci možnost projít si místa v Praze 7, která kdysi
znali, navštěvovali a měli rádi. Mimo jiných byla účastníky velmi emotivně vnímána
návštěva nádražní budovy Praha – Bubny, kde někteří z nich nasedli na konci války

142 Zpráva o činnosti za rok 2008, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
143 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2012, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
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do vlaků a byli transportováni do Německa. Celkově se akce zúčastnilo více než
90 pamětníků a dohromady přišlo více než 400 osob.144
Dále v roce 2016 připravilo SAG ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde
a prof. Janem Stříbrným putovní výstavu „Svědkové lidskosti – Odpor křesťanských
sudetských Němců v letech 1938–1945,“ jejíž vernisáž proběhla ve Würzburgu, dále
byla a stále je k vidění v dalších německých i rakouských diecézích. Stejně tak česká
verze byla veřejnosti zpřístupněna v prostorách Emauzského kláštera v únoru 2017
a poté putuje po různých českých a moravských městech. 145 K této výstavě byl vydán
dvojjazyčný katalog.146
Kromě všech výše zmíněných aktivit se Sdružení Ackermann-Gemeinde
každoročně organizačně podílí na přípravě a realizaci Brněnských symposií nazvaných
Dialog uprostřed Evropy (pokračování původních Jihlavských rozhovorů), pořádaných
Ackermann-Gemeinde a Nadací Bernarda Bolzana.

3.5.Přehled činnosti
3.5.1.

Počet pořádaných akcí ročně (1999–2016)
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144 „Smíření 2016/Versöhnung 2016“, webové stránky Projektu Smíření,
https://www.smireni2016.cz/ (staženo 10. 6. 2018).
145 „Svědkové lidskosti“, webové stránky Sdružení Ackermann-Gemeinde,
https://www.ackermann-gemeinde.cz/svedkove-lidskosti/ (staženo 23. 5. 2018).
146 Wolftraud de Concini, Michal Pehr a Otfrid Pustejovsky, Zeugen für Menschlichkeit:
christlicher sudetendeutscher Widerstand 1938-1945: Katalog zur Ausstellung = Svědkové lidskosti:
odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938-1945: katalog výstavy (Praha:
MAKE*detail, 2017).
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3.5.2.

Samostatné akce – dle krajů (1999–2016)

KRAJ
Hlavní město Praha
Karlovarský
Mimo ČR
Středočeský kraj
Jihočeský
Královehradecký
Kraj Vysočina
Jihomoravský
Ústecký
Moravskoslezský
Pardubický
Liberecký

POČET AKCÍ
17
11
7
4
3
3
2
2
2
2
1
1

1
2
3
11

17
4

1

2

2
3

2

3.6.Spirála SAG
V roce 2012 začala v rámci Sdružení Ackermann-Gemeinde působit skupina
mladých lidí ve věku do 26 let, která byla pojmenována Spirála Sdružení AckermannGemeinde (dále Spirála SAG). Tato mládežnická organizace se hlásí ke stejným cílům
jako Ackermann-Gemeinde i pražské Sdružení Ackermann-Gemeinde, ale ve své
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činnosti cílí především na mladé lidi, kteří chtějí poznávat nové přátele, jazyky a jsou
otevřeni česko-německému dialogu.
Sdružení Ackermann-Gemeinde zahrnulo Spirálu SAG do svých stanov,
ve kterých se věnuje otázce členství a orgánů této organizace. Členem Spirály SAG
se může stát každý zájemce od 14 let, jehož přijetí odsouhlasí předsednictvo. Členství
automaticky zaniká při dovršení 26 let věku s tím, že pokud písemně nepožádá, tak
automaticky zůstává nadále členem SAG. Píše se zde také o účelu Spirály SAG: „Jejím
účelem je rozšiřování kulturního a občanského obzoru cestou kulturně a občansky
vzdělávacích akcí, překonávání předsudků plynoucích z historických událostí, setkávání
a vzájemné poznávání mládeže z ČR a zahraničí, spolupráce a prohlubování vztahů
mezi českou a zahraniční mládeží, poznávání nových kultur, prohlubování jazykových
schopností.“147 Organizace velmi úzce spolupracuje s Junge Aktion der AckermannGemeinde působící v Německu a také s dalšími organizacemi v České republice
i v zahraničí.
Mezi orgány Spirály SAG patří: sedmičlenné předsednictvo (které je voleno
na členské schůzi na dobu tří let a v jehož čele stojí mluvčí Spirály SAG, který je
zároveň členem předsednictva SAG), členská schůze (jakožto nejvyšší orgán Spirály
SAG, který tvoří všichni její členové a schází se minimálně jednou za tři roky).
V září 2012 se konalo první setkání Spirály SAG s tématem „Hledání křesťanských
hodnot v dnešní společnosti“. Víkendový projekt probíhal v klášteře Želiv a účastnilo se
ho 15 mladých lidí.148 Další zorganizovanou akcí bylo silvestrovské setkání 2013
Spirály SAG s Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Praze s tématem „Svoboda“.
Kromě putování po stopách Václava Havla byla sloužena mše svatá kardinálem
Miroslavem

Vlkem.149

O

rok

později

se

obdobné

setkání

konalo

ve spolupráci se slovenským Združeniem křesťanských spoločenstiev mládeže
v Bratislavě.
Každoročně se také koná velikonoční setkání Junge Aktion der AG a Spirály SAG,
jehož vrcholem je oslava největších křesťanských svátků. Tradičně se účastníci sejdou
v německém Niederalteichu. I další projekty jsou realizovány s německou Junge Aktion
der AG, jako například dětský tábor Plasto Fantasto (který dlouhodobě spoluorganizuje
147 „Stanovy spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde“, oficiální webové stránky SAG v Praze,
https://www.ackermann-gemeinde.cz/stanovy/ (staženo 3. 5. 2018).
148 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2012, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
149 „Z našich akcí“, oficiální webové stránky Spirály SAG v Praze, https://www.ackermanngemeinde.cz/spirala-sag/z-nasich-akci/photogallerycbm_395355/96/ (staženo 6. 6. 2018).
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kolektivní člen Sdružení Ackermann-Gemeinde RYTMIKA Šumperk) či různá letní
setkání po českých městech.
Samostatně pořádala Spirála SAG v roce 2016 duchovní obnovu s tématem
„Milosrdenství v křesťanství, judaismu a islámu“. Na podzim toho roku se uskutečnilo
podzimní setkání „Budoucnost křesťanství v Evropě: Perspektivy ekumenismu“
v Brtnici v Kraji Vysočina.150

3.7.Současnost Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály SAG
První předsedkyní Sdružení Ackermann-Gemeinde byla na ustavující schůzi
předsednictva v únoru 1999 zvolena Helena Faberová, která tuto funkci vykonávala
do roku 2005. Následujícího roku ji nahradila Mgr. Helena Pavlíčková. Mezi lety 2008
a 2014 působil jako předseda Ing. Jaromír Talíř, jehož vystřídal na nejvyšším postu
v roce 2014 Mgr. Daniel Herman, který je předsedou doposud.
Na pozici jednatele Sdružení Ackermann-Gemeinde, který je především
zodpovědný za chod kanceláře a realizaci projektů, se vystřídali: Dr. theol. Petr Křížek
(1999–2000), Ing. Ralf Kohout (2000–2001), PhDr. Josef Nový (2002–2003), Eliška
Hájková (2003–2005), Marie Smolková (2006–2009), Marie Muchová (2009–2010),
Růžena Beránková (2010), PhDr. Jan Heinzl (2011–2015). Od roku 2015 je jednatelkou
Mgr. Eva Engelhardt.
Vzhledem ke katolickému profilu organizace je již od založení německé organizace
Ackermann-Gemeinde tradiční mít ve spolku duchovního rádce. Na počátku samostatné
činnosti SAG tuto funkci zastával Mons. František Koutný (1999–2002), který byl
vystřídán Mons. Karlem Simandlem (2002 – 2004). Nejdelší dobu jako duchovní rádce
česko-německého spolku působil P. Adrián Zemek OPraem (2004 – 2014). V současné
době pracuje při SAG P. Dr. Martin Leitgöb CSsR – administrátor německé katolické
farnosti v Praze. Dále se Sdružením Ackermann-Gemeinde aktivně spolupracuje Mons.
Anton Otte.151
Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde zvolené na období 2016–2019
funguje ve složení: P. Adolf Pintíř, Alan Leier, sr. Francesca Šimuniová, Ing. Ralf
Kohout, P. Dr. Martin Leitgöb CSsR (duchovní rádce), Mgr. Daniel Herman (předseda),
Ing. Hans Korbel, Dr. theol. Petr Křížek (místopředseda), Mgr. Eva Engelhardt

150 Zpráva o činnosti SAG za rok 2016, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
151 Informace o funkci předsedy, jednatele a duchovního rádce byly čerpány z příslušných Zpráv o
činnosti SAG, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
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(jednatelka), Petra Šuková (mluvčí Spirály SAG) a Matthias Dörr (spolkový předseda
Ackermann-Gemeinde).152 Předsednictvo se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát
ročně. Vždy se začne společnou modlitbou, kterou zpravidla vede duchovní rádce SAG,
následuje diskuse o uskutečněných akcích a projektech a zároveň je probírán program
a organizace plánovaných aktivit. Tento orgán rozhoduje o přijetí nových členů a také
schvaluje rozpočet.
V kanceláři SAG působí kromě jednatelky, také vedoucí kanceláře a praktikantky
české nebo německé národnosti. Od září 2016 je možnost ve Sdružení AckermannGemeinde absolvovat Evropskou dobrovolnou službu.
Členkami předsednictva Spirály SAG v roce 2012 byly zvoleny: Amálie Kostřížová
(mluvčí), Alžběta Rázková (zástupkyně mluvčí), Barbora Sedláková, Terezie Sedlinská
a Rebecca Kopřivová.153 V říjnu 2015 je vystřídali: Petra Šuková (mluvčí), Eliška
Pekárková (zástupkyně mluvčí), Amálie Kostřížová, Kateřina Břendová, Kristýna
Kopřivová, Marie Anna Sedlinská a P. Josef Hurt jako duchovní rádce.154
Jak již bylo zmíněno, tak v roce 1999 bylo do SAG registrováno prvních 86 členů.
Počet zájemců po založení samostatné organizace však prudce narůstal a koncem října
2003 byl stav členské základny 378 členů. 155 Až do roku 2008 měl spolek kolem
400 registrovaných členů a vrcholu bylo dosaženo v roce 2012 – 430 osob.156 O rok
později však nastal velký propad na 238 členů157 z nezjištěných důvodů, ale zřejmě
důležitou roli hrál vysoký věk převážné většiny registrovaných příznivců. Od té doby
však členů každoročně mírně přibývá a v roce 2016 jich bylo registrováno 274.158 Jde
většinou o občany České republiky české a německé národnosti, občany Spolkové
republiky Německo a také Slovenské republiky. Kolektivním členem je od počátku
RYTMIKA Šumperk, skupina mladých lidí úzce spolupracující s Junge Aktion der AG.
Ve Spirále SAG bylo na konci roku 2016 registrováno 36 členů.159

152 „Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde“, webové stránky Sdružení AckermannGemeinde, https://www.ackermann-gemeinde.cz/predsednictvo/ (staženo 11. 6. 2018).
153 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2012, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
154 Zpráva o činnosti SAG za rok 2015, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
155 Zpráva o činnosti za volební období 2003–2004, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
156 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2012, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
157 Zpráva o činnosti SAG a Spirály SAG za rok 2013, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
158 Zpráva o činnosti SAG za rok 2016, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
159 Ibid.
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Graf 1: Vývoj počtu registrovaných členů v SAG 1999–2016
Roční členský příspěvek činí u jednotlivce 250 Kč. Při členství manželů nebo rodin
je příspěvek 200 Kč za každého člena. Financování činnosti Sdružení AckermannGemeinde zajišťují z velké míry sponzoři - Ackermann-Gemeinde e.V., Sozialwerk der
Ackermann-Gemeinde München a Česká biskupská konference. Dále Česko-německý
fond budoucnosti, Renovabis e.V. Freising, nadace Konrad-Adenauer-Stiftung Praha,
nadace Hanns-Seidel, Stiftung a cestovní kancelář CK Křížek. Některé projekty
podpořilo i Ministerstvo kultury ČR.

3.8.Spolupráce s dalšími organizacemi
Pokud se má pojednat o spolupráci s dalšími organizacemi, je v případě Sdružení
Ackermann-Gemeinde nutné vyzdvihnout, že nejbližším partnerem a spolupracovníkem
je německá Ackermann-Gemeinde se sídlem v Mnichově. Nejen, že se česká organizace
hlásí k jejímu odkazu a činnosti, ale zároveň bez finanční a organizační pomoci by
minimálně ve své počáteční fázi nebyla schopná samostatné existence. V současnosti
jsou obě organizace spojeny také provozováním společné kanceláře v Praze a určitým
propojením agendy v osobě jednatelky SAG. Předseda Ackermann-Gemeinde je členem
předsednictva SAG a téměř všechny pořádané akce pražské organizace jsou
s německým partnerem konzultovány. Sdružení Ackermann-Gemeinde na své akce
vždy zve nejen své členy a příznivce, ale zároveň i členy německé AG. Totéž platí
i obráceně. Spolupráci lze najít i v další oblasti, kterou je rozesílání časopisu
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„Der Ackermann“ – Zeitschrift der Ackermann-Gemeinde a Informačního listu SAG,
jenž na české straně koordinuje pražské sdružení a vždy posílá svým členům jak český,
tak německý zpravodaj.
V roce 1999 při zakládání samostatného Sdružení Ackermann-Gemeinde proběhlo
několik jednání mezi zástupci předsednictva SAG se zástupci AG v Mnichově. V říjnu
2002 se uskutečnilo společné zasedání předsednictva Sdružení Ackermann-Gemeinde
a zástupců Ackermann-Gemeinde v Dobré Vodě u Hartmanic, kde všichni měli možnost
se vyjádřit k zásadnímu dokumentu Ackermann-Gemeinde „Agenda 21“.160 Členové
SAG často jezdili a stále jezdí na akce pořádané AG a společně mívají informační
stánky při nejrůznějších příležitostech. Předseda SAG se společně s dalším členem
předsednictva účastní výroční konference Ackermann-Gemeinde, kde nejen informují
o činnosti SAG v České republice, ale zároveň mají právo účastnit se volby
předsednictva AG.
Velice významnou společnou akcí bylo 31. celoněmecké setkání AckermannGemeinde, které proběhlo v roce 2009 v Plzni. „Každé 3 roky připravuje AG své
celoněmecké setkání, které je určeno všem členům a příznivcům. Mottem tohoto setkání
bylo: Přátelé-sousedé-Evropané. Plzeňský biskup František Radkovský dopisem pozval
Ackermann-Gemeinde, aby toto své setkání uskutečnila v Plzni. Přijelo 500 lidí.
Program začal sobotními nešporami v katedrále sv. Bartoloměje, které společně
připravili duchovní rádci obou organizací – Mons. Anton Otte a P. Adrián Zemek.“ 161
Následovaly četné diskuse, společné bohoslužby a kulturní akce. Tehdejší spolkový
předseda AG Adolf Ulmann předal plzeňskému biskupovi Radkovskému „Medaili
smíření s připomínkou na Hanse Schütze“, což je nejvyšší vyznamenání německého
spolku. Současně byly k vidění dvě výstavy, které vytvořila organizace Antikomplex.
První z nich s názvem „Zmizelé Sudety“ a druhá „Zachráněné dědictví“, která
ukazovala 300 zachráněných kapliček a božích muk na Šumavě. Prezentovala se zde
činnost Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde a na závěr bylo vypuštěno 500 balónků
s pozdravy a touhami po navázání přátelství za zpěvu českých a německých písní.162
V srpnu 2012 proběhlo čtyřdenní česko-německé spolkové setkání Sdružení
Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde v Budyšíně, kterého se zúčastnilo více

160 Zpráva o činnosti za volební období 2002–2003, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
161 Zpráva o činnosti za rok 2009, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
162 Ibid.
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než 400 osob. Obdobné setkání bylo zopakováno o tři roky později v Českých
Budějovicích, kam dorazilo 450 účastníků všech generací.
Kromě Ackermann-Gemeinde spolupracuje Sdružení Ackermann-Gemeinde
i s dalšími česko-německými organizacemi, jako např. Konrad Adenauer Stiftung,
od kterého jako sponzorský dar obdržela pražská kancelář koncem roku 2008 notebook
a barevnou tiskárnu.163 Zároveň také spolupracují na dalších projektech. Stále dobré
vztahy panují mezi SAG a Českou křesťanskou akademií, kdy především její předseda
Mons. Tomáš Halík navštěvuje a podporuje aktivity Sdružení Ackermann-Gemeinde.
Dále je udržována spolupráce s Bernard-Bolzano-Stiftung, Kulturním sdružením občanů
německé národnosti v České republice, Spolkem Němců v Čechách a spolkem
Antikomplex, se kterým spolupráce vyvrcholila společnou organizací Projektu Smíření
2016.
Informační list vydávaný Sdružením Ackermann-Gemeinde odebírají i další
významné organizace a instituce jako například Zastoupení Svobodného státu Bavorsko
v České republice či Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze.

163 Zpráva o činnosti za rok 2008, Archiv Sdružení Ackermann-Gemeinde.
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Závěr
Cílem předkládané bakalářské práce byla analýza činnosti Sdružení AckermannGemeinde v Praze mezi lety 1999 a 2016.
V první části práce jsou nahlíženy důležité události 20. století očima katolické
církve. Cílem bylo zjištění, jakou roli hrála právě ona nejpočetnější náboženská skupina
v českých zemích. Lze vysledovat, že od vzniku Československé republiky do roku
1933 význam katolické církve upadal, docházelo ke spojování oblasti náboženství
s nacionálním hnutím, výrazně především v sudetoněmecké oblasti. Ve 30. letech lze
stále více pozorovat rozlišování českých a německých katolíků uvnitř státu. Vrcholem
se stal rok 1938, kterým byl ukončen česko-německý dialog. V době druhé světové
války probíhalo pronásledování církve ve všech oblastech spravovaných německou říší.
K otázce poválečného odsunu sudetských Němců měla katolická církev jasný postoj –
vystupovala proti násilnému provedení této akce a vyzývala k humánnímu přístupu.
Po nastolení komunismu v Československu nastalo tvrdé potlačování církve, a proto
věřící pracovali buď tajně, nebo se uchýlili k činnosti v exilu. Na obou stranách hranice
se angažovaní křesťané pokoušeli o česko-německé smíření. Po roce 1989 a pádu
komunismu byl zahájen intenzivní česko-německý dialog, jak v politickém prostředí,
tak v církevní rovině, kde vzniklo několik důležitých usmiřujících dokumentů a byla
navázána přeshraniční spolupráce mezi diecézemi a různými spolky. Byly zahájeny
diskusní setkání Mariánskolázeňské a Jihlavské rozhovory.
Německá Ackermann-Gemeinde je zkoumána v druhé kapitole, která nastiňuje
vývoj této křesťanské organizace odsunutých Němců. Cílem bylo vysledovat, jak se
skupina vytvořená kolem P. Pauluse Sladka vyrovnala s poválečnou situací. Tito
křesťané prosazovali křesťanské vyrovnání se osudem, který je potkal. Začali duchovně
i materiálně pomáhat vysídleným ve složité životní situaci, pořádali kulturní akce
a snažili se o integraci do nové společnosti. Časem vznikla síť pracovišť AckermannGemeinde v mnoha německých diecézích. Od 50. let 20. století zaměřila AG svoji
pomoc křesťanům žijícím v komunistických státech – především v Německé
demokratické republice a v Československu. V roce 1972 bylo zřízeno Pracovní
a kontaktní centrum Ackermann-Gemeinde v Římě a v roce 1991 pobočka AckermannGemeinde v Praze.
Na činnost pražské pobočky Ackermann-Gemeinde navázalo v roce 1998 vzniklé
Sdružení Ackermann-Gemeinde. Taktéž křesťansky orientovaný spolek fungující
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v česko-německém prostoru si postupem času vybudoval nezastupitelné místo mezi
organizacemi usilujícími o prohloubení spolupráce mezi Čechy a Němci. Sdružení
Ackermann-Gemeinde pořádá především různé společenské (diskuse, konference)
a kulturní akce (divadelní představení, koncerty, výstavy). Jedinečné je svou orientací
na křesťany na obou stranách hranice, pro které organizuje různé semináře, duchovní
a poznávací cesty či poutě. Při všech akcích se konají společné (často česko-německé)
bohoslužby nebo modlitby. Svou činnost prezentuje od svého počátku při různých
příležitostech, čímž se dostává do povědomí širší veřejnosti. Navazuje spolupráci
s mnoha dalšími významnými organizacemi a institucemi.
Zájem veřejnosti o aktivity Sdružení Ackermann-Gemeinde je rok od roku vyšší.
Lze to doložit mírně vzrůstajícím počtem registrovaných členů, zvyšujícím se počtem
odebíraných kusů vydávaného Informačního listu SAG i každoročně vyšším počtem
zájemců a účastníků na pořádaných akcích. Regionálně působí organizace především
v místě svého sídla – v Praze a okolí, dále probíhají četné aktivity v regionech
sousedících s Německem – zvláště v Karlovarském kraji. Důvodem to fakt, že se zde
nachází klášter Teplá, město Mariánské lázně či poutní místo Skoky u Karlových Varů,
tradiční místa, kam Sdružení Ackermann-Gemeinde se svými aktivitami směřuje.
Spolek se však nespecializuje výhradně na tyto oblasti, ale naopak jsou pořádány akce
téměř po celé České republice a zájezdy míří i do zahraničí. Poněkud překvapivá je
nízká četnost akcí v Ústeckém a Libereckém kraji, v regionech u hranic s Německem,
kde se nachází významná místa jako poutní místo Filipov, dále Bohosudov nebo
Hejnice. Zvláště Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde, cílící na věkovou skupinu
mladých lidí do 26 let se snaží zaujmout zájemce cestami do ne tolik navštěvovaných
míst, např. na Vysočinu.
Sdružení Ackermann-Gemeinde má své důležité místo mezi česko-německými
spolky a svou pozici hodlá udržet a také rozšířit do budoucna. Chce navázat spolupráci
s dalšími subjekty jak v České republice, tak v zahraničí, čímž by mohlo oslovit nové
zájemce. Svou činnost orientuje stále více ekumenicky. Příkladem je spolupráce
s Německou římskokatolickou farností Praha (a jejími předchůdci) a Evangelickým
sborem německého jazyka při Českobratrské církvi evangelické v Praze při organizaci
společných zájezdů. SAG se snaží proniknout i do dalších regionů. Dokladem toho je
v roce 2016 vytvořená výstava Svědkové lidskosti, která jak v Německé spolkové
republice, tak v České republice putuje po diecézích a městech. Sdružení AckermannGemeinde má od svého založení ambici stát se rovnocenným partnerem nejen
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Ackermann-Gemeinde, ale také dalších německých spolků. To však bylo a je i
v současné době nereálné, především z finančních důvodů. Ackermann-Gemeinde
v Mnichově neustále finančně dotuje činnost pražské organizace. AG je financována
nevelkým, ale přesto stálý zdrojem, kterým je jednak Svobodný stát Bavorsko, tak i
Spolková republika Německo. Díky diecéznímu principu fungování AckermannGemeinde jsou dalšími podporovateli i místní církve. Sdružení Ackermann-Gemeinde
nemůže v tomto směru konkurovat, a proto je do budoucna žádoucí udržet a rozvíjet
existenčně důležitou spolupráci s německou Ackermann-Gemeinde, zvláště s její
mnichovskou centrálou.
Výsledky analýzy jednotlivých zorganizovaných akcí a projektů potvrzují, že je pro
fungování Sdružení Ackermann-Gemeinde prospěšné spolupracovat s dalšími českými i
německými organizacemi. Tím může spolek, plnící důležitou roli v oblasti českoněmeckého sousedství, zaujmout nejen křesťanskou veřejnost.
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Summary
The primary aim of this bachelor thesis was an analysis of Sdružení AckermannGemeinde in Prague and its work between 1999 and 2016.
The first part of the work focuses on the major events of the 20 th century from the
perspective of Roman Catholic Church. The partial aim was to uncover the role of this
largest religious group in Bohemian lands. It is possible to claim that the importance of
the Church from the founding of the Czechoslovak Republic up to 1933 was
diminishing. The realms of religion and national movement became closely connected,
this trend was very strong especially in Sudeten German regions. In the thirties
differentiation between Czech and German Roman Catholics inside of the state can be
observed. This trend reached its peak in 1938 when the Czech-German dialogue was
terminated. During the World War II, the Church was persecuted in all regions
governed by the Third Reich. The Roman Catholic Church adopted a clear stance on the
post-war transfer of Sudeten Germans. It was against the violence and appealed for
humane approach. Harsh persecution of the Church started when Communist Party took
control of the state that is why the faithful worked either in secret or in exile. Comitted
Christians on both sides of the borders strived for Czech-German reconciliation. After
1989 and the fall of Communism, the intensive Czech-German dialogue was initiated in
the domain of politics as well as in the ecclesiastical field where some important
reconciliation documents were created and the cross-border cooperation between
dioceses and some organizations was established. Debating meetings in Mariánské
lázně and Jihlava were initiated.
The organisation Ackermann-Gemeinde in Germany is analysed in the second part
of this thesis and it outlines the development of this Christian organization of expelled
Germans. The aim of this part was to observe how a group around P. Paulus Sladek
coped with the post-war situation. This Christians asserted the Christian perception of
their fate. They started with material help for expelled Germans in need, organised some
cultural events and strived for the integration into the new society. In the course of time
a network of local branches of Ackermann-Gemeinde was created throughout many
German cities. Starting from fifties AG focused its help on Christians in communist
countries – first of all in German Democratic Republic but also in Czechoslovakia.
Work and Contact Centre Ackermann-Gemeinde in Rome was founded in 1972 and a
branch of Ackermann-Gemeinde in Prague in 1991.
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Sdružení Ackermann-Gemeinde, founded in 1998, continued in the activities of the
Prague branch of Ackermann-Gemeinde. Christian oriented organization working in the
Czech-German region built up gradually an irreplaceable position among organizations
which make efforts to deepen cooperation between Czechs and Germans. Sdružení
Ackermann-Gemeinde organizes mainly social (discussions, conferences) and cultural
events (theatre performances, concerts, exhibitions). It is unique because of its
orientation on Christians at the both sides of the border, for whom it organizes various
courses, religious and sightseeing tours or pilgrimages. Joint (often Czech-German)
Holy Masses are celebrated or prayers are offered during all events. The organisation
presents its activities from its very beginning at various occasions and thus it gets in
general awareness. It makes contact with a lot of important organizations and
institutions.
Public interest in the activities of Sdružení Ackermann-Gemeinde is growing every
year. It can be demonstrated by slightly increasing number of registered members, rising
number of the subscribers of their journal Informační list SAG and also annually
growing number of participants of the events they organize. This organization works
chiefly in the place of its main office in Prague and its surroundings. There are also
some activities under way in regions bordering with Germany, especially in Carlsbad
region. The reason for that is the fact that the monastery Teplá, the town Mariánské
lázně or pilgrimage church Skoky u Karlových Varů are situated there. These are
traditional places where Sdružení Ackerman-Gemeinde organizes its events. Moreover,
this association works not only in these regions, but the events are organized throughout
the whole country and some excursion tours lead abroad. What is slightly unexpected is
the low frequency of events in Liberec Region and Ústecký Region even though these
regions are situated alongside the border with Germany and important pilgrimage places
Filipov, Bohosudov and Hejnice are located there. Spirála Sdružení AckermannGemeinde, which focuses in young people up to 26 years of age, also organizes tours to
less frequented sites, for example to Vysočina Region.
Sdružení Ackermann-Gemeinde has its important place among Czech-German
organizations and it wants to keep and extend its position in the future. It wants to
establish cooperation with more subjects in the Czech Republic as well as in foreign
countries to increase its outreach. It aims the activities in a more ecumenical way. The
example of this is the cooperation with German Roman Catholic parish in Prague (and
its predecessors) and with Evangelical Church of German Language by the Evangelical
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Church of Czech Brethren in Prague in the organization of joint tours. SAG wants to
expand in other regions. The evidence to this claim is in 2016 it created exhibition
Svědkové lidskosti which was displayed in many places in Germany as well as in the
Czech Republic. Since the very beginning Sdružení Ackermann-Gemeinde has an
ambition to be an equal partner not only for Ackermann-Gemeinde, but also for other
German organizations. However, it was and still is not realistic, mainly because of
financial reasons. Ackermann-Gemeinde Munich constantly subsidizes an activity of the
organization in Prague. AG is not financed by vast amounts of money, but the financial
sources of income are stable – Free State of Bavaria and Federal Republic of Germany.
Thanks to its activities in dioceses, local Churches also constitute a certain source of
income.
It is clear that Sdružení Ackermann-Gemeinde cannot compete with its German
counterpart. For that reason, it is essential to keep and develop the important
cooperation with German Ackermann-Gemeinde, particularly with its central office in
Munich.
The results of this analysis that focused on organized events and projects confirm
that the cooperation with other Czech and German organizations is useful for the
activity of Sdružení Ackermann-Gemeinde. Thanks to the collaboration with other
subjects, the association, which is undoubtedly an important part of Czech-Germans
relations, can attract attention of not only Christian public.
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