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Motto

„Reines Gewissen und Anstand sind auch mein Rezept für ein zufriedenes Leben.“

Marie Prebslová (*1925), Lehrerin aus einer deutsch-tschechischen Familie, Klösterle an der Eger

„Čisté svědomí a slušné chování je také můj recept na spokojený život.“

Marie Prebslová (*1925), učitelka z česko-německé rodiny, Klášterec nad Ohří

Blick von Innen auf die deutsche Minderheit in Tschechien

Pohled zevnitř na německou menšinu v ČR
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Die Deutschen in der ersten tschechoslowakischen Republik 
(1918 – 1938)

Ist es tatsächlich nötig „bei Adam und Eva“ anzufangen? Ja, das 
glauben wir schon und haben dafür drei Gründe: (1) Das tschechi-
sche Grenzgebiet ist mit Spuren der früheren deutschen Besiedlung, 
Industrie, Bergbau, Gewerbe, Landwirtschaft und Kultur über-
sät. Der Kulturverband hilft, diese Spuren zu erschließen, um die 
Geschichte der Regionen und unsere eigenen Wurzeln kennen zu 
lernen. (2) Kulturverband knüpft in seinem Programm an die deut-
schen Vereine aus der Zeit der ersten tschechoslowakischen Repub-
lik. Die Gründergeneration des heutigen Kulturverbandes ist durch 
die Erfahrungen der früheren politischen Regime beeinflusst und 
das erklärt ihre Haltungen. (3) Die historischen Kenntnisse über die 
deutsch-tschechischen Beziehungen entwickelt sich, akzeptiert neue 
belegte Fakten an, und baut dadurch Vorurteile ab, die in der Bevöl-
kerung tief verwurzelt sind. 

Tschechen und Deutsche lebten in den böhmischen Ländern Jahr-
hunderte lang als gute Nachbarn nebeneinander. Die Besiedlung der 
gebirgigen Randgebiete Böhmens durch Deutsche im Mittelalter ge-
schah explizit im wirtschaftlichen Interesse der böhmischen Könige, 
des Adels und der Kirche. Sie brachte allseitigen Nutzen: Gründung 
von Städten, Entwicklung von Bergbau, Gewerbe, Landwirtschaft, 
Handel, Schulwesen, Kultur, Wissenschaft und neue Erkenntnis-
se. Das Miteinander von Tschechen und Deutschen brachte aber 
manchmal auch Spannungen, die ihren Grund in den Bemühungen 
um eine wirtschaftliche Emanzipation hatten 8. 

Nach dem Zerfall der Österreich-Ungarischen Monarchie und der 
Gründung der ersten tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 
geriet die deutsche Volkgruppe in die Lage einer Minderheit in der 
zielgelenkte Konstruktion eines die „tschechoslowakische Sprache“ 
sprechenden „tschechoslowakischen Volkes“. Im Jahr 1937 lebten 
in der Tschechoslowakei 3,358.559 Deutsche 1. Die deutsche Volks-
gruppe war zahlreicher als z. B. die Slowaken und bildete ein Drit-
tel der gesamten Bevölkerung des Staates. Auch die moderne Ge-
schichtsforschung kommt zu der Erkenntnis, dass der Außenminister 

Němci v první československé republice
(1918 – 1938)

Opravdu je nutné začínat „od Adama“? Věříme, že ano, a máme 
pro to tři důvody: (1) České pohraničí je prošpikované stopami dří-
vějšího německého osídlení, průmyslu, hornictví, řemesel, zeměděl-
ství a kultury. Kulturverband pomáhá tyto stopy dešifrovat, a tím 
poznávat dějiny regionů i naše vlastní kořeny. (2) Kulturverband 
programově navázal na spolky z období první československé re-
publiky. Zakladatelská generace dnešního spolku je ovlivněna zku-
šenostmi z dřívějších režimů a to vysvětluje její postoje. (3) His-
torické poznání česko-německých vztahů se posouvá, přijímá nová 
ověřená fakta, a tím bourá předsudky, které jsou široce zakořeněné 
mezi lidmi. 

Češi a Němci žili, pracovali a obchodovali v českých zemích po 
staletí jako dobří sousedé. Osídlování okrajových horských oblastí 
českých zemí německým etnikem ve středověku probíhalo ve vý-
slovném ekonomickém zájmu českých králů, šlechty a církve. Při-
nášelo mnohostranný prospěch: zakládání měst, rozvoj hornictví, 
řemesel, zemědělství, obchodu, školství, kultury, vědy a sdílení po-
znatků. Společný život Čechů a Němců však někdy přinášel i napětí, 
vyvolané snahami o hospodářskou emancipaci 8.

Po rozpadu Rakouska-Uherska a po vytvoření první českosloven-
ské republiky v roce 1918 se německé etnikum dostalo do role men-
šiny v účelově vytvořené konstrukci „československého národa“, 
hovořícího „československým jazykem“. V roce 1937 žilo v Čes-
koslovensku 3 358 559 Němců 1. Bylo jich více než např. Slováků 
a tvořili třetinu veškeré populace státu. I moderní historická věda 
uznává, že ministr zahraničí Edvard Beneš při mírových rozhovo-
rech ve Versailles zkresloval statistiky o počtu Němců, dával zá-
padním spojencům plané sliby, např. zavedení němčiny jako druhé 
„zemské“ řeči, a diplomaticky manévroval, jen aby získal souhlas 
mocností Dohody k připojení německojazyčných oblastí k ČSR 1. 
Němci žijící v pohraničních oblastech Čech neakceptovali takto 
vnucené postavení. Jejich separatistické snahy byly v roce 1919 ná-
silně, místy i krvavě potlačeny.
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Edvard Beneš bei den Friedensgesprächen in Versailles die statisti-
schen Angaben über die Zahl der Deutschen falsch wiedergegeben 
hat, den westlichen Alliierten leere Versprechungen gab, z. B. über 
die Einführung der deutschen Sprache als zweiter „Landessprache“, 
und diplomatisch geschickt manövrierte, nur um die Zustimmung 
der Siegermächte zum Anschluss der deutschsprachigen Gebieten 
an die ČSR zu erlangen 1. Die Deutschen, die in den Grenzgebieten 
Böhmens lebten, haben diese aufgezwungene Lage nicht akzeptiert. 
Ihre separatistischen Bemühungen wurden im Jahr 1919 mit Gewalt, 
mancherorts sogar blutig unterdrückt.

Die Tschechoslowakische Republik akzeptierte nach außen hin 
den Schutz ihrer nationalen Minderheiten. Dazu hat sie sich durch 
internationale Friedensverträge und das Grundgesetz vom 29. 2. 
1920 verpflichtet. Die rechtliche Stellung der Minderheiten, in Hin-
blick auf die Triade der Hauptprobleme „Sprache – Schule – Schol-
le“, hat die Nationalitätsfrage im Allgemeinen annehmbar gelöst14. 
Leider sah die Praxis gegenüber der deutschen Minderheit oft an-
ders aus. Zum Symbol der Nationalitätspolitik des tschechoslowaki-
schen Staates, so wie es die Deutschen subjektiv empfanden, war die 
Durchführungsverordnung der Regierung für das Sprachengesetz 
im Jahr 1926 geworden. Danach mussten sich alle Staatsangestell-
ten einer Prüfung ihrer Kenntnisse der Staatssprache unterziehen, 
was Massenentlassungen der Deutschen in den deutschsprachigen 
Regionen der Tschechoslowakei zur Folge hatte. Andere Beispiele 
für die Diskriminierung sind die Einsetzung von tschechoslowaki-
schen Staatsangestellten in den Grenzgebieten, das häufige „Messen 
mit zweierlei Maß“ bei der Vergabe von Staatsaufträgen, je nach der 
Nationalität des Firmeninhabers, unterschiedliche Vorgehensweisen 
bei der Beschäftigung von tschechischen und deutschen Arbeitern 
und Beamten, oder die Bodenreform - das sog. Konfiskationsgesetz, 
das deutschen Gutsbesitzern den Boden zugunsten tschechischer 
und slowakischer Ansiedler konfiszierte. Für große Unruhe sorgte 
die Schulreform. Der Staat gründete tschechische Schulen selbst bei 
minimaler Kinderzahl, begünstigte diese Schulen und ihre Schüler 
mit materieller Ausstattung und gleichzeitig löste er deutsche Schu-
len auf, weil sie das relativ hohe Limit für die nötige Schülerzahl 
nicht erreichten23. So hatten zum Beispiel die Grundschulen des 

Československá republika navenek akceptovala ochranu národ-
nostních menšin. Zavázala se k tomu mezinárodními mírovými 
smlouvami a ústavní listinou z 29. 2. 1920. Právní postavení menšin, 
s ohledem na triádu hlavních problémů „Sprache – Schule – Scho-
lle“, vcelku přijatelně řešilo národnostní problém 14. Praxe v němec-
ké menšině však byla často jiná. Symbolem národnostní politiky 
československého státu, jak ji subjektivně vnímali Němci, se stalo 
vládní jazykové nařízení z roku 1926. Podle něho museli všichni 
státní úředníci absolvovat zkoušky ze státního jazyka, což vedlo 
k masovému propouštění Němců v německojazyčných územích 
Československa. Jiným diskriminačním případem se stalo dosazo-
vání československých státních zaměstnanců do pohraničních regio-
nů, „dvojí metr“ při zadávání státních zakázek často podle toho, jaké 
národnosti byl majitel firmy, dvojí přístup při zaměstnávání českých 

Denkmal für die Opfer des Massakers am 4. März 1919 in Kaaden, 
errichtet auf Initiative des Kulturverbandes
Památník obětem střelby 4. 3. 1919 v Kadani, postavený z iniciativy 
Kulturverbandu
Foto I. Novak
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Reichenberger Bezirks in den Jahren 1918 – 1933 durchschnittlich 
40 Schüler in den deutschen Schulklassen, während in den tschechi-
schen Klassen nur 20 Schüler waren 10. Nach Ansicht vieler Zeitzeu-
gen hatte das Auswirkungen auf die Qualität des Unterrichtes und 
auf die gesamte Stimmung in der Schule.

Die Interessen der deutschen Volksgruppe während der ersten 
tschechoslowakischen Republik vertraten insbesondere der Deut-
sche Kulturverband, der Bund der Deutschen und der Deutsche 
Böhmerwaldbund. Diese Organisationen schweißten die deutsche 
Nationalitätengemeinschaft zusammen. Sie halfen auch den deut-
schen Schulen aus sowie verarmten Bauern und Arbeitslosen 23. Als 
Beispiel für die Dichte dieses Kultur- und Sozialnetzes sei hier der 
ehemalige politische Bezirk Graslitz im westlichen Teil der Repu-
blik genannt. Hier waren neun Ortsgruppen des Kulturverbandes, 
fünf Ortsgruppen des Bundes der Deutschen und einige Dutzend 
deutscher Sing-, Turn-, Heimatkunde-, Berufs- und anderer Vereine 
registriert 24.

Viele Familien der drei Millionen Personen zählenden deutschen 
Volksgruppe mussten während dieser zwanzig Jahren das Gefühl 
haben, Bürger zweiter Klasse zu sein. Die deutschen Abgeordneten 
im Prager Parlament protestierten vergeblich gegen die Nationali-
tätspolitik des Staates. Es ist ebenfalls belegen, dass die westlichen 
Alliierten der Tschechoslowakei, besonders England und Frank-
reich, schon lange vor dem Schicksalsjahr 1938 unsere Regierung 
vergebens auf ihre Verstöße gegen eine gerechte Nationalitätspolitik 
hinwiesen. 

Die Weltwirtschaftskrise führte besonders in den Randgebieten 
der ČSR zu katastrophaler Arbeitslosigkeit und Not. Die verzwei-
felte Wirtschaftslage und die langfristig nicht gelöste Nationalitä-
tenpolitik haben die Deutschböhmen radikalisiert. Unter diesen Um-
ständen unterlagen später die meisten von ihnen Konrad Henleins 
Darstellung, der ihnen alles Unrecht unerhört dreist und demago-
gisch „erklärte“.

a německých dělníků a úředníků nebo pozemková reforma - tzv. zá-
borový zákon, odnímající půdu německým statkářům ve prospěch 
českých a slovenských osadníků. Velký rozruch způsobila školská 
reforma. Stát zakládal české školy i s minimálním počtem dětí,zvý-
hodňoval tyto školy a žáky materiálním vybavením,a naopak rušil 
německé školy pro nesplnění poměrně vysoko nastaveného limitu 
počtu žáků 23. Např. v obecných školách Liberecka v letech 1918 
– 1933 měla německá třída průměrně 40 žáků, ale česká jen dva-
cet 10, což se podle mnoha pamětníků projevovalo na kvalitě výuky 
a v celkové atmosféře školy.

Zájmy německého etnika za první československé republiky zastu-
povaly především Německé kulturní sdružení (Deutscher Kulturver-
band), Svaz Němců (Bund der Deutschen) a Německý pošumavský 
svaz (Deutscher Böhmerwaldbund). Tyto organizace stmelovaly ně-
meckou národnostní komunitu. Také vypomáhaly německým ško-
lám, zchudlým sedlákům a nezaměstnaným 23. O hustotě této kul-
turní a sociální sítě vypovídá příklad z bývalého politického okresu 
Kraslice na západě republiky. Bylo zde evidováno devět místních 
skupin Kulturverbandu, pět místních poboček Bund der Deutschen 
a několik desítek německých pěveckých, tělovýchovných, vlasti-
vědných, profesních a jiných spolků 24.

Mnoho rodin třímiliónového německého etnika zažívalo po dobu 
dvaceti let pocity občanů druhé kategorie. Němečtí poslanci v parla-
mentu marně protestovali proti národnostní politice státu. Je rovněž 
doloženo, že rovněž západní spojenci Československa, hlavně Ang-
lie a Francie,již dlouho před osudovým rokem 1938 marně upozor-
ňovali naši vládu na její pochybení v národnostní politice. 

Po vypuknutí světové hospodářské krize nastala zejména v pohra-
ničních oblastech ČSR katastrofální nezaměstnanost a bída. Zoufalá 
ekonomická situace a dlouhodobé neřešení národnostní politiky ra-
dikalizovaly české Němce. Za těchto okolností většina z nich poz-
ději podlehla Henleinovi, který jim všechny nespravedlnosti s nevý-
slovnou drzostí a demagogií „vysvětlil“.
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Die Kriegsapokalypse (1938 – 1945)

Vielen Bürgern der Tschechischen Republik will es nicht in den 
Kopf: Wie konnten die sog. Sudetendeutschen mit Jubel Adolf Hit-
ler begrüßen und sich dann wenige Jahre später in der Rolle des 
„Opferlammes“ sehen?

Dieses Paradox wussten Ziener und Hilbert hervorragend zu er-
klären23: „Die einfachen Menschen im Sudetenland wussten damals 
gar nichts über die Naziideologie, schon gar nicht so viel, dass sie 
sie hätten durchsetzen können. Hitler interessierte sie nur inso-
weit, als er in seinem Land die Arbeitslosigkeit verringert und den 
Deutschen nach der Demütigung von Versailles ein neues Selbst-
bewusstsein gegeben hat. Mit diesen zwei Pluspunkten haben sich 
die sudetendeutschen Bewohner identifiziert. Und es waren genau 
diese zwei Dinge, die die Deutschen in der Tschechoslowakischen 
Republik vermissten.“

Die „Sudetenkrise“ lieferte Hitler den Vorwand, am 12. Septem-
ber 1938 Unruhen im Grenzgebiet zu provozieren und nach dem 
1. Oktober 1938 das Sudetenland zu besetzen. Aus dem besetzten 
Gebiet waren bis Mai 1939 mindestens 171.000 Tschechen, Juden 
und deutsche Nazi-Gegner gezwungen, zu fliehen. Viele Tausend 
geflüchteter deutscher Antifaschisten wurden aber von den tsche-
choslowakischen Behörden zurück geschickt, praktisch direkt in 
den Händen der nazistischen Kerkermeister1.

Die tschechische Öffentlichkeit hat in der Regel keine Ahnung, 
dass die deutsche Okkupationsmacht die neue Ordnung durch 
„Methoden der Gleichschaltung“ erzwungen hat. Gestapo und Si-
cherheitsdienst haben sich in alle Lebensbereiche eingeschlichen. 
Zehntausende von Reichsbeamten „überschwemmten das Land, 
um den neuen Landsleuten deutsche Gründlichkeit beizubringen“. 
Das Hitler-Regime hat in den okkupierten Gebieten alle kulturellen, 
kirchlichen, Turn- und andere Organisationen aufgelöst, auch die 
deutschen Vereine. So wurden auch der Deutsche Kulturverband, 
der Bund der Deutschen und andere Organisationen der deutschen 
Volksgruppe aufgelöst. Die Nazis haben ihre Konten und Besitz 

Válečná apokalypsa (1938 – 1945)

Mnoha lidem v České republice vrtá hlavou: Jak mohli tzv. su-
detští Němci vítat Hitlera s jásotem a pár let poté se pasovat do role 
„obětního beránka“?

Tento paradox dokázali skvěle vysvětlit Zienerová a Hilbert 23: 
„Prostí lidé v Sudetech tehdy o nacistické ideologii nevěděli vůbec 
nic, natož aby ji vůbec mohli prosazovat. Hitler je zajímal jen do 
té míry, že snížil nezaměstnanost ve své zemi a dal Němcům nové 
národní sebevědomí po versaillském pokoření. Byly to právě tyto 
dva plusové body, s nimiž se sudetoněmečtí obyvatelé identifikova-
li. A byly to přesně tyto dvě věci, které Němci v ČSR postrádali.“

Tzv. „sudetská krize“ dala Hitlerovi záminku k vyprovokování ne-
pokojů v pohraničí 12. září 1938 a k obsazení Sudet po1. říjnu 1938. 
Z okupovaného území bylo donuceno uprchnout do českého vnitro-
zemí do května 1939 minimálně 171 000 Čechů, Židů a německých 
odpůrců nacismu. Mnoho tisíc uprchlých německých antifašistů 
však československé úřady vrátily zpět, prakticky přímo do rukou 
nacistických věznitelů 1.

Česká veřejnost zpravidla netuší, že německá okupační moc si 
„metodami usměrňování“ vynutila nový pořádek. Gestapo a bez-
pečnostní služba se vplížily do všech sfér života. Několik desítek 
tisíc říšských úředníků „zaplavilo zemi, aby naučilo nové krajany 
německé důkladnosti“. Hitlerovský režim na okupovaných úze-
mích rozpustil všechny kulturní, církevní, tělovýchovné a jiné 
organizace, i ty německé. Rozpustil Německé kulturní sdružení 
(Deutscher Kulturverband), Svaz Němců (Bund der Deutschen) 
a ostatní organizace německé menšiny. Nacisté zabavili jejich účty 
a majetek a mnoho jejich funkcionářů uvěznili23. Život pod oku-
pační správou přinesl většině Němců na obsazených územích kruté 
vystřízlivění. 

Druhá světová válka, rozpoutaná německými nacisty, si vyžádala 
nevýslovné oběti a strádání civilního obyvatelstva na všech stra-
nách. Podle internetových zdrojů 29 měla ČSR asi 365 000 obětí na 
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gepfändet und viele ihrer Funktionäre eingesperrt 23. Das Leben 
unter der Okkupationsverwaltung bedeutete für die meisten Deut-
schen in den besetzten Gebieten eine unbarmherzige Ernüchterung. 

Der Zweite Weltkrieg, entfesselt durch die deutschen Nazis, for-
derte unsagbare Opfer und Leid der Zivilbevölkerung auf allen Sei-
ten. Laut Internetquellen 30 verzeichnet die ČSR rund 365.000 To-
desopfer. Die materiellen Schäden der Republik infolge von Krieg 
und Okkupationen haben tschechoslowakische Experten mit der 
Summe von 87 Milliarden DM beziffert 17. 

Tschechen und Deutschen, die noch vor kurzem im gemeinsamen 
Heimatland als Nachbarn lebten, wurden nun gezwungen, gegenein-
ander zu kämpfen. Man muss den Mut und die Tapferkeit derjenigen 
deutschen Mitbürger in der ČSR hervorheben, die im Stande waren, 
sich aktiv gegen das Nazi-Regime zu stellen. Viele dieser Helden 
stammten aus den Familien der heutigen Mitglieder des Kulturver-
bandes, wie die nach dem November 1989 einsetzenden Forschun-
gen 13, 30 einschl. des Internetprojekts „Paměť národa“ („Gedächtnis 
der Nation“) zeigen. 

Die Kriegsverluste an deutschen Soldaten und Zivilisten, die ihren 
Wohnort in den böhmischen Ländern hatten, werden auf 180.000 
bis 200.000 Personen geschätzt 17, 18. Der Schriftsteller Zdeněk Šmíd 
hat das in genialer Weise auf den Punkt gebracht: Das Sudetenland 
wurde zur Artillerieeinheit geschlagen: „Kommandant Hitler, Be-
dienung Henlein, Munition die Sudetendeutschen“. 

Der Krieg und die Nachkriegsereignisse haben leider die Bezie-
hungen zwischen Tschechen und Deutschen für ein weiteres halbes 
Jahrhundert schwer belastet. Im Unterbewusstsein der Menschen 
dauert das bis in die heutigen Tagen fort.

životech. Materiální ztráty republiky v důsledku války a okupace 
byly vyčísleny československými odborníky částkou 87 miliard 
DM 17. 

Češi a Němci, kteří donedávna žili v jedné vlasti jako sousedé, byli 
donuceni bojovat proti sobě. Je třeba vysoko vyzdvihnout statečnost 
těch německých spoluobčanů v ČSR, kteří se dokázali aktivně po-
stavit nacistickému režimu. Mnozí z hrdinů pocházeli z rodin dneš-
ních členů Kulturverbandu, jak ukázaly polistopadové výzkumy 13, 30 
včetně internetového projektu Paměť národa.

Válečné ztráty německých vojáků a civilistů, kteří měli bydliště 
v českých zemích, jsou odhadovány na 180 000 až 200 000 osob 17, 

18. Vyjádřeno geniální zkratkou spisovatele Zdeňka Šmída, Sudety 
byly pasovány na dělostřeleckou jednotku: „velitel Hitler, obsluha 
Henlein, střelivo sudetští Němci“.

Válka a poválečné události bohužel těžce zasáhly vztahy mezi 
Čechy a Němci na další půlstoletí. V podvědomí lidí jsou zasety 
dodnes.
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Vergeltung nach dem Krieg (1945 – 1950)

Unter der tschechischen Mehrheitsbevölkerung überwiegt die An-
sicht, dass die Abschiebung der Deutschen gerecht war. Es waren 
nämlich „die Deutschen“, die den Krieg verursacht haben. Ihre Ab-
schiebung sei geregelt verlaufen und sie durfte dank der Überein-
kunft der Siegermächte in Potsdam durchgeführt werden. Dies eine 
bittere Stereotypie der Ansichten durch die Optik der Kollektiv-
schuld. 

Die Deutschen, die nach dem Krieg in der Tschechoslowakei blei-
ben durften oder mussten, wurden einer Stigmatisierung durch die 
Öffentlichkeit ausgesetzt. Das erklärt ihr Verhalten bis in die jüngste 
Zeit, einschließlich ihrer gewissen „Komplexe“ und „Unsichtbar-
keit“. 

Sofort nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam es in vielen 
Orten der Tschechoslowakei zu brutalen Exzessen, die sich blind-
lings gegen die ganze deutsche Zivilbevölkerung richteten. Im Jahr 
1945 kamen in der Folge von Urteilen der Sonder-Volksgerichte, 
Repressionen, Exekutionen, Selbstmorden, wilder Vertreibung, 
Aufenthalten in Internierungslagern und in der Haft, Erschöpfung, 
Krankheiten oder aus „unbekannten Gründen“ insgesamt 60.137 
Deutsche ums Leben, wenn wir aus der offiziellen Statistik der 
tschechoslowakischen Behörden von 1949 ausgehen 2. Nach an-
derer Quelle, der deutsch-tschechischen Historikerkommission, 
kamen infolge der Nachkriegsgewalt und der Zwangsaussiedlung 
rund 30.000 deutsche Zivilisten ums Leben 8. Die Straflosigkeit der 
Täter, die angeblich „im guten Glauben“ handelten, wurde nachträg-
lich durch das Gesetz Nr. 115, Slg., vom 8. 5. 1946, gewährleistet 19. 

Präsident Edvard Beneš hat sich nach eigenen Worten schon seit 
1940 mit dem Gedanken befasst, wie man sich vom „deutschen Pro-
blem“ definitiv befreien könnte und wie man einen gut „steuerbaren“ 
und „nationalhomogenen Staat“ bilden könnte. Um diese Idee zu 
verwirklichen, nutzte er ein historisch einmaliges Zeitfenster. Dazu 
verschaffte er sich die Zustimmung von Stalin, der auf der Pots-
damer Konferenz die westlichen Alliierten vor eine fertige Sache 

Poválečná odplata (1945 – 1950)

Mezi českou majoritou převládá názor, že odsun Němců byl spra-
vedlivý. Byli to totiž „Němci“, kdo způsobili válku. Jejich odsun 
byl spořádaný a mohl být zahájen díky dohodě vítězných mocností 
v Postupimi. To je krutý stereotyp nazírání optikou kolektivní viny. 

Ti Němci, kteří směli nebo museli zůstat po válce v Českosloven-
sku, byli veřejností stigmatizováni. To vysvětluje jejich chování až 
do nedávné doby, včetně určité „zakomplexovanosti“ a „neviditel-
nosti“.

Ihned po skončení druhé světové války začaly na mnoha místech 
Československa brutální excesy, slepě namířené proti německému 
civilnímu obyvatelstvu. V roce 1945 přišlo o život v důsledku mimo-
řádných lidových soudů, represí, exekucí, sebevražd, divokých odsu-
nů, pobytů v internačních střediscích a ve vazbě, vyčerpání, nemocí 
nebo z „neznámých příčin“ celkem 60 137 Němců, pokud vycházíme 
z oficiální statistiky československých úřadů z roku 1949 2. Podle 
jiného zdroje, česko-německé komise historiků, přišlo o život ná-
sledkem poválečného násilí a nuceného vysídlení zhruba 30 000 ně-
meckých civilistů8. Beztrestnost pachatelů, kteří prý jednali „v dobré 
víře“, byla dodatečně zaručena zákonem č. 115 Sb. z 8. 5. 1946 19. 
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stellte. Die „wilde Vertreibung“ der Deutschen aus der Tschechoslo-
wakei begann nämlich schon sofort nach Kriegsende. Aber auch die 
geregelte Abschiebung der „staatlich unzuverlässigen Bevölkerung“ 
im Jahr 1946 war weit entfernt von einer „humanen Durchführung“, 
wie von den Alliierten bei der Potsdamer Konferenz gefordert. De-
nen hat ja bewusst sein müssen, dass eine Abschiebung von drei 
Millionen ethnischer Deutschen aus der Tschechoslowakei, bzw. 
von rund 13 Millionen Deutschen aus allen Staaten Mitteleuropas, 
logistisch nicht durchführbar ist, ohne in eine humanitäre Katastro-
phe zu münden 6. 

Die Rechtsgrundlage für die Abschiebung der Deutschen aus der 
Tschechoslowakei war das Verfassungsdekret des Präsidenten der 
Republik Nr. 33/1945, Slg., über die Regelung der tschechoslowa-
kischen Staatsbürgerschaft bei Personen deutscher und magyari-
schen Nationalität, veröffentlicht am 2. August 1945. Das Dekret 
entzog der absoluten Mehrheit der Personen deutscher Nationalität 
die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft sowie ihre politischen 
und Bürgerechte, es beschlagnahmte ihren Besitz und verweigerte 
ihnen die Aufenthalts- und Bewegungsfreiheit 20. Den Deutschen 
wurde untersagt, sich in der Öffentlichkeit außerhalb von bestimm-
ten Uhrzeiten aufzuhalten, öffentliche Veranstaltungen zu besuchen, 
sie mussten ihre Radiogeräte abgeben, sie wurden beim Einkaufen, 
bei der Postkorrespondenz, bei den religiösen Akten beschränkt, sie 
wurden oft aus dem öffentlichen Bus- und Zugverkehr ausgeschlos-
sen usw. 17. Durch das genannte Dekret bekamen die Deutschen 
einen Fremdenstatus und als solche konnten sie des Landes verwie-
sen werden. Dies geschah nach dem heute inakzeptablen Prinzip der 
Kollektivschuld. Obwohl das Präsidentendekret Nr. 33/1945 im Jahr 
1949 als widerrechtlich erklärt wurde, seine Folgen materieller, fi-
nanzieller und psychologischer Art begleiten ihre Opfer bis an das 
Ende ihres Lebens. 

Die genaue Zahl der vertriebenen Deutschen aus der Tschecho-
slowakei ist heute kaum ermittelbar. Die tschechischen Historiker 
schätzen, dass in der Zeit 1945 bis 29. 10. 1946 aus den böhmi-
schen Ländern insgesamt 2 402.600 Personen vertrieben wurden, 
davon 1 465.700 Personen in die amerikanische Zone, 840.800 in 

Prezident Edvard Beneš se podle vlastních slov zabýval od roku 
1940 myšlenkou na „definitivní zbavení se německého problému“ 
a na vytvoření „národnostně homogenního státu“, který by byl lépe 
„ovladatelný“. K provedení tohoto záměru využil historicky jedi-
nečného časového okna. Opatřil si k němu souhlas Stalina, který 
na Postupimské konferenci postavil západní spojence před hoto-
vou věc. „Divoké vyhánění“ Němců za hranice Československa 
totiž probíhalo již od samého konce války. Ale i organizovaný od-
sun „státně nespolehlivého obyvatelstva“ v roce 1946 měl daleko 
k „humánnímu provedení“, jak požadovali spojenci na Postupimské 
konferenci. Ti si museli být vědomi, že odsun tří miliónů etnických 
Němců z Československa, resp. kolem 13 miliónů Němců ze všech 
států střední Evropy nebude logisticky proveditelný, aniž by přerostl 
v humanitární katastrofu 6. 

Gedenkfeier am 31. 7. 2005 auf der E.-Beneš Brücke in Aussig
Pietní akt 31. 7. 2005 na Mostě E. Beneše v Ústí n. L. 
Foto E. Lederer
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die sowjetische, 84.200 in die britische, 8.400 in die französische 
Zone und 3.500 nach Berlin 18. Die westdeutschen Autoren gelang-
ten aufgrund der Volkszählung von 1950 zu einer Gesamtzahl von 
3 000.400 vertriebenen Personen aus der Tschechoslowakei. Davon 
wurden in die Westzonen Deutschlands 1 918.400 Personen vertrie-
ben, in die Ostzone 916.000 und nach Österreich 166.000 Personen 
5, 17, 18. Auch andere Schätzungen sind sich relativ einig, dass in der 
Zeitperiode zwischen Mai 1945 bis Frühjahr 1951 rund drei Mil-
lionen Personen die böhmischen Länder verlassen haben. In diese 
Zahl nicht eingerechnet sind die deutschen Flüchtlinge aus den öst-
lichen Gebieten des Reiches (Nationalgäste), die zurückkehrenden 
Reichsdeutschen und die Kriegsgefangenen1. Das Volumen der su-
detendeutschen Verluste an konfisziertem Besitz, der nach der Ab-
schiebung der böhmischen Deutschen dem tschechoslowakischen 
Staat zufiel, bezifferten die Vertreter der abgeschobenen Sudeten-
deutschen mit einem Betrag von 63 bis 76 Milliarden DM 17.

Die aus den böhmischen Ländern vertriebenen Deutschen haben 
neue Siedlungen gegründet oder die existierenden Orte wesentlich 
vergrößert, besonders in Bayern (Kaufbeuren-Neugablonz, Wald-
kraiburg, Geretsried, Bubenreuth, Neutraubling), in Hessen (Stadt-
allendorf, Nauheim), in Nordrhein–Westphalen (Rheinbach), in 
Schleswig-Holstein (Trappenkamp), sie haben neue Wohnviertel ge-
gründet (z. B. Augsburg – Göggingen) und die Zahl der Bewohner 
in den Großstädten wesentlich erhöht (z. B. leben in München rund 
100.000 Sudetendeutsche und ihre Nachkommen). Die Deutschen 
aus den böhmischen Ländern und die vor dem Hitler-Regime Geflo-
henen, leben heute verstreut auch in England, den skandinavischen 
Ländern, USA, in Kanada, Brasilien, Paraguay, Argentinien, Chile, 
Australien und in Neuseeland 5.    

Man muss vor diesen Menschen den Hut ziehen, die nach der Ver-
treibung aus ihrer Heimat so viel innere Kraft fanden, dass sie im 
Jahr 1950 die Charta der deutschen Heimatvertriebenen formulier-
ten. Die Charta steht auf drei wesentlichen Pfeilern: (1) Verzicht auf 
Rache und Vergeltung, (2) Unterstützung eines gemeinsame Euro-
pasund einer friedlichen Koexistenz der Nationen, (3) Arbeit am 
Wiederaufbau Deutschlands und Europas 25.   

Právním základem pro odsun Němců z Československa byl ústav-
ní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. o úpravě českoslo-
venského státního občanství osob národnosti německé a maďarské, 
vydaný 2. srpna 1945. Tento dekret zbavil naprostou většinu osob 
německé národnosti československého občanství,občanských a po-
litických práv, zabavil jim majetek a odepřel jim volnost pohybu 
a pobytu 20. Němcům se zakazovalo zdržovat se na veřejnosti mimo 
určené hodiny, navštěvovat veřejné akce, museli odevzdat radiopři-
jímače, byli omezováni při nakupování, poštovní korespondenci, 
náboženských úkonech, byli vylučováni z veřejné dopravy atd. 17. 
Němci nabyli zmíněným dekretem status cizinců a jako takoví moh-
li být vykázáni ze země. Stalo se tak podle dnes již nepřijatelného 
principu kolektivní viny. Ač byl prezidentský dekret č. 33/1945 zru-
šen v roce 1949 jako protiprávní, jeho důsledky materiální, finanční 
a psychologické provázejí pamětníky do konce života.

Přesný počet vyhnaných Němců z Československa je dnes ne-
zjistitelný. Čeští historici odhadují, že v období 1945 až 29. 10. 
1946 bylo z českých zemí odsunuto celkem 2 402 600 osob, z toho 
1 465 700 lidí do americké zóny, 840 800 do sovětské, 84 200 do 
britské, 8 400 do francouzské a 3 500 do Berlína 18. Západoněmeč-
tí autoři dospěli na základě sčítání lidu z roku 1950 k celkovému 
počtu 3 000 400 vyhnaných osob z Československa. Z toho bylo 
do západní zóny Německa odsunuto 1 918 400 osob, do východní 
zóny Německa 916 000 a do Rakouska 166 000 lidí 5, 17, 18. I další 
odhady se vcelku shodují, že české země v období od května 1945 
do jara 1951 opustily přibližně 3 miliony Němců, nepočítaje do toho 
německé uprchlíky z Východu (Nationalgäste), vracející se říšské 
Němce ani válečné zajatce1. Rozsah „sudetoněmeckých ztrát“ na 
konfiskovaném majetku, který po odsunu českých Němců připadl 
československému státu, vyčíslili představitelé odsunutých Němců 
částkou 63 až 76 miliard DM 17.

Němci vyhnaní z českých zemí nově vytvořili nebo podstatně 
rozšířili sídla v Bavorsku (Kaufbeuren-Neugablonz, Waldkraiburg, 
Geretsried, Bubenreuth, Neutraubling), v Hesensku (Stadtallendorf, 
Nauheim), v Severním Porýní – Vestfálsku (Rheinbach), ve Šlesvic-
ku-Holštýnsku (Trappenkamp), vytvořili nové příměstské čtvrtě 
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Ausgenommen von der Abschiebung aus der Tschechoslowakei 
blieben 1946 jene Deutschen, die als überprüfte Antifaschisten und 
als für die Staatswirtschaft unentbehrlichen Facharbeiter und Spe-
zialisten amtlich anerkannt wurden, oder die in national gemischten 
Familien lebten. Die Anzahl der Deutschen, die seit Ende des Jahres 
1946 in den böhmischen Ländern geblieben sind, wird mit 172 409 
bis 216 545 Personen angegeben 18. 

Mit Beginn des Jahres 1947 haben die Amerikaner im überfüll-
ten Deutschland keine Züge mit vertriebenen Deutschen mehr an-
genommen. Denn z. B. nur durch das Transitlager im bayerischen 
Wiesau kamen während des Jahres 1946 fast ein Million Sude-
tendeutsche. Eine Ausnahme bildeten die „zusätzlichen Transpor-
te“ mit dem Ziel der Familienzusammenführung. Aus den oben 
genannten Gründen ging der tschechoslowakische Staat zur As-
similierungspolitik der sog. innere Zwangsumsiedlung oder Zer-
streuung über. In den Jahren 1947 – 1953 wurden rund 100.000 
Deutsche aus den Grenzgebieten ins Binnenland von Böhmen, 
Mähren und Schlesien übersiedelt 7. 

Schon seit 1945 unterlagen die Deutschen, die (bislang) nicht 
abgeschoben worden sind, einer Arbeitspflicht („pracovní 
přikázání“). Das Dekret des Staatspräsidenten Nr. 71/1945, Slg., 
vom 19. September 1945, „über die Arbeitspflicht von Perso-
nen, die die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren ha-
ben“ und die Ausführungsverordnung Nr. 500 vom 11. Dezember 
1945 erlaubten den Behörden, die Deutschen vorübergehend zu 
verschiedenen Arbeitsverrichtungen zu schicken. Die Deutschen 
mussten im tschechoslowakischen Binnenland in der Landwirt-
schaft, im Bergbau und in der Industrie arbeiten. Es sind Fälle 
belegt, dass es diese Praxis noch im Jahr 1950 gab 16. Die Deut-
schen wurden in Kollektivunterkünften der überwachten „Arbeits-
zentren“ untergebracht. Das genannte Dekret wurde erst mit der 
Verordnung des Innenministeriums vom 25. 5. 1948 abgeschafft. 
Wegen angeblicher staatsfeindlicher Tätigkeit, Kollaboration oder 
Landesverrat gemäß Präsidentendekret Nr. 16/1945, aber auch für 
einfache Disziplinverstoße, wurden die Deutschen in „Internie-
rungszentren“ geschickt 10, 16. 

(např. Augsburg – Göggingen) a podstatně zvýšili počet obyvatel 
velkých měst (např. v Mnichově žije 100 000 tzv. sudetských Něm-
ců a jejich potomků). Čeští Němci a uprchlíci před hitlerovským re-
žimem jsou dnes rozptýleni také v Anglii, skandinávských zemích, 
USA, Kanadě, Brazílii, Paraguay, Argentině, Chile, Austrálii a na 
Novém Zélandu 5. 

Je třeba smeknout před těmi lidmi, kteří po vyhnání z domova na-
šli tolik vnitřní síly, aby v roce 1950 zformulovali Chartu němec-
kých vyhnanců z vlasti (Die Charta der deutschen Heimatvertriebe-
nen). Charta se opírá o tři body: (1) vzdání se pomsty a odplaty, (2) 
podpora jednotné Evropy a mírové koexistence národů, (3) práce na 
obnově Německa a Evropy 25.   

Z odsunu z Československa v roce 1946 byli vyreklamováni jen ti 
Němci, kteří byli úředně uznáni jako prověření antifašisté, jako od-
borníci a specialisté potřební pro chod národního hospodářství nebo 
kteří žili v národnostně smíšených rodinách. Počet Němců, kteří 
od konce roku 1946 zůstali v českých zemích, se udává mezi čísly 
172 409 a 216 545 18. 

Počínaje rokem 1947 odmítli američtí vojáci v přeplněném Ně-
mecku přijímat další vlaky s odsunutými Němci. Vždyť např. jen 
tranzitním táborem Wiesau v Bavorsku prošel během roku 1946 té-
měř milión českých Němců. Výjimku tvořily tzv. dodatečné odsu-
ny za účelem scelování rodin. Proto československý stát přistoupil 
k asimilační politice tzv. vnitřního odsunu neboli rozptylu. V letech 
1947 – 1953 bylo přesídleno přibližně 100 000 Němců z pohraničí 
do vnitrozemí Čech, na Moravu a do Slezska 7. 

Již od roku 1945 podléhali Němci, kteří (dosud) nebyli odsunuti 
za hranice, „pracovnímu přikázání“. Prezidentský dekret č. 71/1945 
Sb. z 19. září 1945 o pracovní povinnosti osob, které pozbyly čes-
koslovenského státního občanství, a prováděcí vyhláška č. 500 
z 11. prosince 1945 umožnily úřadům dočasně překládat české Něm-
ce na různé práce. Němci museli pracovat v československém vni-
trozemí v zemědělství, dolech a průmyslu. Jsou doloženy případy, 
že tato praxe fungovala ještě v roce 1950 16. Němci byli hromadně 
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Für alle Deutschen in der Tschechoslowakei wurde 1945 ein 
Lohnlimit eingeführt. Zudem wurde ihnen bis 1948, aufgrund des 
Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 71/1945 Slg. von 19. Sep-
tember 1945 16 ihr Bruttolohn um 20 % gekürzt. Nach zahlreichen 
Aussagen von Augenzeuge stockte oft die Zuteilung der Lebensmit-
telkarten für Deutsche. Die Karten für Fleisch und Wurst wurden 
ihnen überhaupt verweigert. Viele Deutschen fristeten damals ihr 
Leben an der Grenze der physischen und psychischen Erschöpfung.

Nach dem Krieg existierte kein Rechtesystem für nationale Min-
derheiten. Selbst die Verfassung aus dem Jahr 1948 befasste sich 
nicht mit den Minderheiten 14. Die Dekrete des Präsidenten der Re-
publik, die Verordnungen des Innenministeriums und des Ministe-
riums für Arbeitsschutz und Sozialfürsorge widersprachen einander 
oft und hatten ein sehr kurzes Leben, sodass sie die örtlichen Be-
hörden auf verschiedene und wohlwollende Weise auslegten, was 
durch zahlreiche Archivdokumente aus den Regionen zu beweisen 
ist7, 14, 16. 

Die Wahrheit über das Leben der Menschen und die Beziehungen 
zwischen der Tschechen und Deutschen in der Nachkriegszeit kann 
die Kunst zutreffender als die trockene Wissenschaft vermitteln. Un-
ter zahlreichen literarischen Werken ragen die Romane von Zdeněk 
Šmíd „Cejch“ 21 und Elfriede Bidmon „Loreto“ hervor 4. 

ubytování ve střežených „pracovních střediscích“. Zmíněný dekret 
byl zrušen až vyhláškou ministerstva vnitra z 25. 5. 1948. Za údajnou 
protistátní činnost, kolaboraci nebo vlastizradu podle prezidentské-
ho dekretu č. 16/1945, ale i za běžné kázeňské prohřešky byli Němci 
posíláni do tzv. internačních táborů („internačních středisek“) 10, 16.

Všem Němcům v Československu byl v roce 1945 zaveden mzdový 
limit. Navíc jim bylo až do roku 1948 strháváno z přiznané hrubé mzdy 
20 %, na základě Dekretu prezidenta republiky č. 71/1945 Sb. z 19. září 
1945 16. Podle četných svědectví vázl příděl potravinových lístků pro 
Němce. Lístky na maso a salám jim byly odpírány vůbec. Mnozí čeští 
Němci přežívali na hranici fyzického i psychického vyčerpání.

Po válce neexistoval systém práv menšin. Ani ústava z roku 1948 
se menšinami nezabývala 14. Prezidentské dekrety, vyhlášky minis-
terstva vnitra, ministerstva ochrany práce a sociální péče byly často 
vzájemně rozporuplné a měly jepičí život, takže si je místní úřady 
vykládaly různě a benevolentně, což lze doložit mnoha archivními 
dokumenty z regionů 7, 14, 16. 

Pravdu o životě lidí a vztazích mezi Čechy a Němci v poválečné 
době dokázalo výstižněji a sugestivněji než suchá věda zprostřed-
kovat umění. Mezi mnoha literárními díly vynikají romány Zdeňka 
Šmída: Cejch 21 a Elfriede Bidmon: Loreto 4. 
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Bevor der Kulturverband entstand (1950 – 1968)

Es war überraschend der kommunistische Parteichef und Staats-
präsident Klement Gottwald, der nach dem kommunistischen Putsch 
1948 erklärte: „Nicht alle Deutschen sind gleich“. Er ermöglichte 
den im Lande verbliebenen Deutschen um die Rückgabe der tsche-
choslowakischen Staatsbürgerschaft anzusuchen, der Schimmer 
einer Hoffnung auf ein neues, würdiges Leben. 

Mit dem Gesetz Nr. 34/1953, Slg., vom 24. April 1953 bekamen alle 
verbliebenen Deutschen, die ihren ständigen Wohnsitz auf tschecho-
slowakischem Territorium hatten, die tschechoslowakische Staatsbür-
gerschaft zurück. Davor, seit 1949, konnten die Deutschen die Rück-
gabe der Staatsbürgerschaft beantragen, quasi als Ausnahme.

Die Bürger deutscher Nationalität, die nicht aus der Tschechoslo-
wakei vertrieben worden sind, litten jedoch unter der Trennung von 
ihren Familien und Verwandten, sie wohnten verstreut in neuen Ort-
schaften, umgeben vom tschechischen Sprachmilieu. Das alles er-
schwerte ihnen die Orientierung in ihrem persönlichen und Arbeits-
leben. Deshalb beantragten viele von ihnen eine Genehmigung für 
die Aussiedlung aus der Republik. Im Jahr 1950 durften 13.308 Per-
sonen überwiegend deutscher Nationalität aussiedeln und bis 1960 
waren es weitere 7.205 Personen 18. 

Seit 1950 sind Bestrebungen des tschechoslowakischen Staates 
um eine Gleichstellung der Deutschen und um ihre Gewinnung für 
das staatliche Aufbauwerk feststellbar. Das belegt zum Beispiel die 
Ausführungsverordnung des Ministeriums des Inneren vom 31. 3. 
1950 „Umgang mit Personen deutscher Nationalität“ 14. 

Auf den Druck der tschechoslowakischen Gewerkschaften wurden 
seit 1951 Informations- und Bildungsdrucksachen auch in Deutsch 
veröffentlicht. Der Zentralrat der Gewerkschaften (Ústřední rada 
odborů) gab sogar seit dem 27. September 1951 die deutsche Zeitung 
„Aufbau und Frieden“ heraus. Ihr Redakteur wurde Fritz Schalek, was 
sich als glückliche Wahl erwies. Im Jahr 1966 wurde diese Zeitung 
zum Wochenblatt und in „Volkszeitung“ (Chefredakteur V. Šimonek) 

Než vzniklo sdružení Kulturverband (1950 – 1968)

Byl to překvapivě Klement Gottwald, kdo po komunistickém pře-
vratu 1948 prohlásil: „Není Němec jako Němec“ a umožnil Něm-
cům požádat o navrácení československého státního občanství. Tím 
jim svitla naděje pro důstojný život. 

Všem Němcům, kteří měli stálé bydliště na československém 
území, bylo vráceno československé státní občanství zákonem 
č. 34/1953 Sb. z 24. dubna 1953. Předtím, od roku 1949, mohli 
Němci žádat o navrácení občanství na výjimku.

Ausweis über die Rückgabe der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft
Doklad o navrácení československého státního občanství
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und im März 1968 dann in „Prager Volkszeitung“ umbenannt. Die 
Zeitung wurde von einem professionellen Journalistenteam gemacht. 
Beiträge für die „Prager Volkszeitung“ schrieben bedeutenden Per-
sönlichkeiten aus dem Kulturleben 31. Das Blatt erschien in einer Auf-
lage von 15.000 Exemplare 18. Die Zeitung war unter den Deutschen 
landesweit sehr beliebt.

Unter dem Patronat der Gewerkschaften entstanden seit 1952 deut-
sche Gesangs-,Theater-, Rezitation-, Tanz-, Fotograph-, Heimatkun-
de- und Wandergruppen 12. Es waren landesweit rund sechzig in der 
Zahl 18. Das Regime selbst wies seine Bürger auf das gute Beispiel hin, 
das die Deutschen mit ihrer „großen Begeisterung für die Kultur- und 
Bildungsarbeit“ gaben, in den Interessen- und Kunstzirkeln bei den 
Gewerkschaftsklubhäusern der Betriebe und in anderen Kulturstätten, 
obwohl es das „ideologische Niveau“ der Veranstaltungen auf seine 
Weise beurteilte 18. Seit 1954 gastierte im ganzen Land die professio-
nelle Prager deutsche Schiller-Wanderbühne, die bis 1959 insgesamt 
741 Theaterstücke vorgeführt hatte, bei einem Durchschnittsbesuch 
von 218 Personen 18. Diese Bühne, gegründet von Frau Moser, ging 
im Jahr 1961 ein, als einige Mitglieder, einschließlich des Regisseurs 
Rumler, nach Deutschland emigrierten (Mitteilung W. Zábranská). 

Im Februar 1957 begann der Tschechoslowakische Rundfunk 
mit regelmäßigen 15-Minuten-Sendungen in deutscher Sprache. In 
Bibliotheken der Städte im Grenzgebiet wurden Abteilungen oder 
„Ecken“ mit deutscher Literatur eingerichtet. In den Grundschulen 
gab es einen fakultativen Deutschunterricht in Interessengruppen.

Seit Mitte der 1950-er Jahre durften auch deutsche Bürger für die Na-
tionalausschüsse (národní výbory) kandidieren. Im Jahr 1954 wurden 
die deutschen Abgeordneten J. Pötzl, R. Müller und J. Jungbauer in die 
Nationalversammlung (tschechoslowakisches Parlament) gewählt 18.

Die Stimmung in der Gesellschaft blieb jedoch überwiegend deutsch-
feindlich. „Heute kann man nur bewundern, dass schon in den harten 
fünfziger Jahren die Deutschen imstande waren sich zu organisieren 
und Anstrengungen machten, ihr kulturelles Erbe zu bewahren. Stand-
festigkeit und Mut dieser Menschen kann nicht hoch genug eingeschätzt 

Občané německé národnosti, kteří nebyli vyhnáni z Českosloven-
ska, však trpěli odloučeností od rodin a příbuzných, bydleli rozptý-
leni v nových sídlech a byli obklopeni českým jazykovým prostře-
dím. To vše ztěžovalo jejich orientaci v pracovním a osobním životě. 
Proto jich mnoho požádalo o povolení k vystěhování z republiky. 
V roce 1950 se smělo vystěhovat 13 308 osob převážně německé 
národnosti a do roku 1960 dalších 7 205 osob 18. 

Od roku 1950 lze vysledovat snahu československého státu 
o zrovnoprávnění Němců a o jejich získání pro „budovatelskou prá-
ci“. Dokládá to např. prováděcí vyhláška (oběžník) Ministerstva 
vnitra z 31. 3. 1950 „Zacházení s osobami německé národnosti“ 14. 

Na nátlak československých odborů se od roku 1951začaly pu-
blikovat informační a vzdělávací tiskoviny i v němčině. Ústřední 
rada odborů dokonce vydávala od 27. září 1951 noviny Aufbau und 
Frieden (Výstavba a mír). Jejich redaktorem se stal Fritz Schalek, 
což se ukázalo být šťastnou volbou. V roce 1966 se tyto noviny sta-
ly týdeníkem, byly přejmenovány na Volkszeitung (Lidové noviny, 
šéfredaktor V. Šimonek) a v březnu 1968 na Prager Volkszeitung 
(Pražské lidové noviny). Noviny vytvářel profesionální tým žurna-
listů. Přispívaly do nich významné osobnosti kulturního života 31. 
Tisk vycházel v nákladu 15 000 výtisků 18. Byl mezi Němci velmi 
oblíbený.

Pod patronací odborů vznikaly od roku 1952 německé pěvecké, 
divadelní, recitační, taneční, fotografické, vlastivědné a turistické 
kroužky 12. Bylo jich v celé republice kolem šedesáti 18. Sám režim 
dával občanům za vzor „velkou chuť (Němců) do kulturně osvěto-
vé práce“ v zájmově uměleckých kroužcích při závodních odboro-
vých klubech a při osvětových besedách, byť „ideovou úroveň“ akcí 
hodnotil po svém 18. Od roku 1954 hostovala po zemi profesionál-
ní zájezdová divadelní scéna německého souboru Prager deutsche 
Wanderbühne (Pražské německé putovní divadlo F. Schillera), která 
do roku 1959 odehrála 741 představení při průměrné návštěvnosti 
218 osob 18. Scéna, založená paní Moserovou, zanikla v roce 1961 
po emigraci některých členů včetně režiséra Rumlera do Německa 
(sdělení W. Zábranská).
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Wochenblatt „Aufbau und Frieden“ vom 23. Juli 1954
Týdeník Aufbau und Frieden z 23. 7. 1954

Theatergruppe aus Maffersdorf bei Reichenberg, nach 1956
Ochotnické divadlo ve Vratislavicích u Liberce, po roce 1956
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werden“ 12. Die Akteure der damaligen Ereignisse selbst, wie zum Bei-
spiel Hildegard Kopecká (Haida), sehen das ganz einfach so: „Wir fühl-
ten uns nicht als „Helden“. Wir waren jung und haben es genossen.“

Der Staat strebte eine Assimilation der Deutschen an und eine 
Aufweichung des Nationalitätenthemas im Rahmen des „proleta-
rischen Internationalismus“. Das belegt am besten die Verfassung 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik vom 11. 7. 
1960. Diese garantiert einerseits die Gleichberechtigung aller Bür-
ger, ohne Rücksicht auf ihre Nationalität und Rasse. Sie garantiert 
„alle Möglichkeiten und Mittel für Bildung in der Muttersprache 
und das kulturelle Leben“. Das alles betraf aber nur Bürger mag-
yarischer, ukrainischer und polnischer Nationalität. Die deutsche 
Minderheit wurde in der Verfassung mit keinem Wort erwähnt. Die 
deutsche Minderheit wurde nicht zu den Nationalitäten gezählt und 
ihr wurden keine Minderheitsrechte zugesprochen, weil sie nach der 
Meinung des Regimes angeblich mit der Abschiebung („odsun“) er-
loschen ist14. Trotzdem haben sich bei der Volkszählung von 1961 
mehr als 134.000 Bewohner der ČSSR zur deutschen Nationalität 
bekannt (siehe Tabelle 1). 

In den Jahren 1960 bis 1969 ermöglichte der Staat weiteren 36.757 
Deutschen, aus der ČSSR auszusiedeln 18. Die Motive dieser „Spät-
aussiedler“ waren das Gefühl der Isolation, Familienzusammenfüh-
rung und ökonomische Gründe. Diese Aussiedler, die in der Regel 
beide Sprachen beherrschten, wurden damals in Deutschland nicht 
immer herzlich willkommen geheißen. Sogar die früher Vertriebene 
aus dem Sudetenland hielten ihnen vor, dass sie jetzt, in der Zeit des 
„Wirtschaftswunders“ kommen und „sich an den gedeckten Tisch 
setzen“. Sie konnten sich noch gut erinnern, wie sie selbst in den 
Flüchtlingslagern „von Null“ anfangen mussten und wie die einhei-
mischen Deutschen auf sie herabsahen. Und die Deutschstämmigen, 
die bis heute in der Tschechischen Republik verblieben sind und hier 
national gemischte Familien gegründet haben, werden noch heute 
von einigen Sudetendeutschen im Ausland mit Misstrauen betrachtet. 

Alle Deutsche der Kriegs- und frühen Nachkriegsgeneration, 
die sog. Erlebnisgeneration, egal wo sie leben, tragen die Spuren 

V únoru 1957 zahájil Československý rozhlas pravidelná patnácti-
minutová vysílání v německém jazyce. V knihovnách pohraničních 
měst fungovala oddělení a koutky německé literatury. V základních 
školách probíhala nepovinná výuka němčiny v zájmových kroužcích. 

Od poloviny 50. let směli Němci kandidovat do národních výborů. 
V roce 1954 byli zvoleni němečtí poslanci J. Pötzl, R. Müller a J. 
Jungbauer do Národního shromáždění18.

Společenská atmosféra však zůstávala převážně protiněmecká.
„Musíme stále ještě obdivovat, že už v těžkých 50. letech byli Němci 
schopni se formovat a snažili se udržet své kulturní dědictví. Stateč-
nost a odvaha těchto lidí je nedocenitelná“ 12. Sami aktéři tehdejších 
událostí, jako např. Hildegard Kopecká (Nový Bor), vidí věci prostě: 
„Necítili jsme se jako „hrdinové“. Byli jsme mladí a užívali jsme si to.“

Stát usiloval o asimilaci Němců a o rozostření národnostního té-
matu v rámci „proletářského internacionalismu“. Nejlépe to dokládá 
Ústava Československé socialistické republiky z 11. 7. 1960. Ta na 
jedné straně garantovala rovnoprávnost všech občanů bez ohledu 
na národnost a rasu. Deklarovala „všechny možnosti a prostředky 
ke vzdělání v mateřském jazyce a ke kulturnímu rozvoji“. To vše se 
však týkalo jen občanů maďarské, ukrajinské a polské národnosti. 
O německé menšině se ústava nezmínila ani slovem. Německá men-
šina nebyla počítána k národnostem a žádná menšinová práva ne-
získala, protože podle názoru režimu prý zanikla odsunem 14. Přesto 
se při sčítání lidu 1961 přihlásilo k německé národnosti více než 
134 000 obyvatel ČSSR (viz tabulku 1). 

V letech 1960 až 1969 stát umožnil dalším 36 757 Němcům vy-
stěhovat se z ČSSR 18. Motivem těchto „pozdních vysídlenců“ 
(Spätaussiedler) byl pocit izolace, slučování rodin a ekonomické 
důvody. Tito vysídlenci, kteří zpravidla mluví oběma jazyky, nebyli 
v Německu přijímáni pokaždé s vřelostí. Dokonce i dříve odsunutí 
čeští Němci (Vertriebene) jim vytýkali, že přicházejí v době hospo-
dářského zázraku, tak říkajíc „k hotovému“. Pamatovali si totiž, jak 
sami začínali „od nuly“ v utečeneckých táborech a jak jimi domorodí 
Němci pohrdali. A na etnické Němce, kteří zůstávají v České republice 
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der erlebten materiellen Not, der Demütigung und einen gewissen 
Komplex in sich. Nach den Worten von Walter Piverka, eines der 
Gründer des Kulturverbandes sowie des späteren Bundes der Deut-
schen, hängt damit ihr Gefühl zusammen, „Bürger zweiter Klasse“ 
zu sein 15. Die tschechischen Akademiker haben den Deutschen in 
Tschechien den Spitznamen „unsichtbare Minderheit“ verliehen.

Die historische Entwicklung der deutschen Volksgruppe in den 
böhmischen Ländern ist aus der demographischen Entwicklung er-
sichtlich (Tabelle 1). Seit der Vertreibung nach dem Zweitem Welt-
krieg sinkt auf dem Territorium der Tschechischen Republik die 
Anzahl der Personen deutscher Nationalität ständig. Ihre Population 
lebt geographisch zerstreut, ist gendermäßig unausgeglichen (Frau-
en sind deutlich in der Überzahl), sie wird insgesamt immer älter, 
unterliegt der Assimilation im tschechischen Umfeld und mit jeder 
Generation nimmt ihre ethnische Selbst-Reflexion ab 8.

dodnes (Verbliebene) a založili zde národnostně smíšené rodiny, na-
hlížejí někteří sudetští Němci v zahraničí dosud s nedůvěrou.

Všichni Němci válečné a těsně poválečné generace (tzv. Erlebnisge-
neration), ať žijí kdekoliv, nesou v sobě stopy prožité materiální bídy, 
ponížení a jistou zakomplexovanost. S tím souvisí podle slov Waltera 
Piverky, jednoho ze zakladatelů Kulturního sdružení i polistopadové-
ho Svazu Němců, pocit „občanů druhé kategorie“ 15. Čeští akademici 
zase vtiskli českým Němcům přezdívku „neviditelná menšina“.

Historický vývoj německé etnické skupiny v českých zemích se 
odráží v demografickém vývoji (tabulka 1). Od poválečného vyhnání 
Němců se počet osob německé národnosti na území ČR trvale snižu-
je. Populace je geograficky rozptýlená, genderově nevyvážená (vý-
razně převládají ženy), jako celek stárne, podléhá asimilaci v českém 
prostředí a s každou generací jí ubývá etnická sebereflexe 8.

Tabelle 1: Anzahl der Bürger deutscher Nationalität im Gebiet der heutigen Tschechischen Republik / Tabulka 1: Početnost občanů německé národnosti na 
území dnešní ČR 

Jahr / rok Zahl der Bewohner
/ počet obyvatel

Zahl der Deutschen
/ počet Němců

Prozentzahl der  Deutschen
/ procento Němců

Altersdurchschnitt
/ věkový medián

Prozentzahl der Frauen
/ procento žen

1921 10 005 734 3 059 961 30,6
1930 10 674 386 3 149 629 29,5
1937 3 358 559
1950 8 896 133 159 938* 1,8 54,3
1961 9 571 531 134 143* 1,4 46 56,9
1970 9 807 697 80 903* 0,8 47,5
1980 10 291 927 58 211* 0,6 62,2
1991 10 302 215 47 789 0,5
2001 10 230 060 39 106 0,4
2011 10 436 560 18 658** 0,2

*  eventuell Auswirkung des Verschweigens der Nationalität (z. B.: im Jahr 1970 haben 82.937 Personen Deutsch als ihre Muttersprache angegeben 18) / možný vliv 
zamlčování etnicity (např. v roce 1970 uvedlo 82 937 osob němčinu jako svůj mateřský jazyk 18)

** freiwillige Angabe beider Volkszählung / nepovinný údaj při sčítání lidu
Zusammengestellt nach Arburg & Staněk 2010 1 (die Zahlen für das Jahr 1937 gelten für die ganze ČSR) und nach den Volkszählungen (siehe https://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska#Ná-
rodnostní_složení) / Sestaveno podle 1 (čísla za rok 1937 platí pro celou ČSR) a podle výsledků sčítání lidu (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska#Národnostní_složení)
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Wie der Kulturverband gegründet wurde (1968 – 1969)

Die durch den Prager Frühling 1968 eingeleitete politische Locke-
rung ermöglichte auch eine Emanzipation der in der Tschechoslo-
wakischen sozialistischen Republik (ČSSR) lebenden Nationalitä-
ten. Es kam zu bisher undenkbaren Akten bürgerlichen Widerstands 
gegenüber der Staatsmacht. So verabschiedete zum Beispiel die Ver-
sammlung der Bürger deutscher Nationalität in Falkenau am 29. Ap-
ril 1968 eine Resolution mit Forderungen nach einer Verbesserung 
der Situation der deutschen Minderheit 18. Die „Prager Volkszei-
tung“ veröffentlichte den politischen Aufruf „2.000 Worte“ in einer 
Extraausgabe, mit einer Sonderauflage von 50.000 Exemplaren, die 
unter abenteuerlichen Umständen verbreitet wurden 12. 

Erst das Verfassungsgesetz Nr. 144/1968 Slg. über die Position der 
Nationalitäten in der ČSSR, vom 27. 10. 1968, das am 1. 1. 1969 in 
Kraft getreten war, hat die Existenz der deutschen nationalen Minder-
heit offiziell anerkannt. Das Gesetz garantierte ihr die völlige Gleich-
berechtigung, das Recht auf Bildung in der Muttersprache, kulturelle 
Entfaltung, das Recht auf Presse und Information in der Muttersprache 
und das Recht auf die Schaffung eigener kultureller und gesellschaftli-
cher Organisationen. Das Verfassungsgesetz ermöglichte auch die Ent-
stehung eines Nationalitätenausschusses beim Tschechischen National-
rat. Gründungsmitglieder wurden zwei Bürger deutscher Nationalität.

Überlegungen zur Entstehung eines Kulturverbandes finden wir 
bereits in Artikeln der Wochenzeitung „Volkszeitung“ aus dem Jahr 
1966. Sie finden ihren Höhepunkt mit dem Aufruf von F. Schalek 
auf der Titelseite der Ausgabe vom 29. 3. 1968. Ab Mai 1968 ent-
standen dann in einer Reihe von Städten Vorbereitungskomitees zur 
Gründung eines Kulturverbandes. Der Abgeordnete der Föderalver-
sammlung Heribert Panster (Graslitz) hat zum 22. Juni 1968 18 ein 
Vorbereitungskomitee zur Gründung einer Kulturorganisation für 
Bürger deutscher Nationalität in der ČSSR 12, 18 nach Prag einberufen. 
Im August 1968 musste der Gründungskongress verschoben werden 
31. Nach einigen Verzögerungen bei der Genehmigung der Satzung 
bewilligte das Innenministerium am 25. April 1969 die Bildung des 
Kulturverbandes der Bürger deutscher Nationalität der ČSSR.

Jak byl zakládán Kulturverband (1968 – 1969)

Politické uvolnění pražského jara 1968 poskytlo příležitost 
k emancipaci národností žijících v ČSSR. Došlo i k dosud nevída-
ným projevům občanského odporu vůči státní moci. Například shro-
máždění občanů německé národnosti v Sokolově 29. dubna 1968 
schválilo rezoluci s požadavky na zlepšení situace německé národ-
nostní menšiny 18. Noviny Prager Volkszeitung zveřejnily politickou 
výzvu „2 000 slov“ ve zvláštním vydání, mimořádně rozšířeném na 
50 000 výtisků a distribuovaném za dobrodružných okolností 12. 

Teprve ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností 
v ČSSR z 27. 10. 1968, který nabyl účinnosti 1. 1. 1969, oficiálně 
uznal existenci německé národnostní menšiny. Garantoval jí plnou 
rovnoprávnost, právo na vzdělání v mateřském jazyce, kulturní roz-
voj, vydávání tisku v mateřštině a právo na vytváření vlastních kul-
turně-společenských organizací. Ústavní zákon také umožnil vznik 
národnostního výboru při České národní radě. Jeho zakládajícími 
členy se stali dva občané německé národnosti.

Úvahy o vzniku Kulturverbandu lze vystopovat již v článcích v tý-
deníku Volkszeitung od roku 1966. Vrcholí výzvou F. Schaleka na 
titulní stránce vydání z 29. 3. 1968. Od května 1968 byly v řadě měst 
zakládány přípravné výbory pro založení Kulturverbandu. Na 22. 
červen 1968 18 svolal do Prahy Heribert Panster (Kraslice), posla-
nec Federálního shromáždění, ústřední přípravný výbor k založení 
Kulturní organizace občanů německé národnosti ČSSR 12, 18. Vlivem 
okupace země v srpnu 1968 musela být ustavující konference odlo-
žena 31. Ministerstvo vnitra, po průtazích se schvalováním stanov, 
povolilo 25. dubna 1969 vznik Kulturního sdružení občanů ČSSR 
německé národnosti (Kulturverband der Bürger deutscher Nationa-
lität der ČSSR).

Kulturverband byl založen na ustavující konferenci (kongresu) 
14. června 1969 v pražském Domě železničářů. Konference se zú-
častnilo 130 delegátů, 29 hostů a 15 zástupců organizací a institucí. 
Konferenci pozdravili zástupci Federálního shromáždění, České 
národní rady, federální vlády, Národní fronty a organizací jiných 
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Aufruf an die tschechoslowakische Öffentlichkeit, formu-
liert vom Gründungskongress 1969
Prohlášení pro československou veřejnost, formulované 
zakládající konferencí 1969

Einladung für die Gründungsversammlung des Kulturverbandes in Graslitz am 11. November 1969
Pozvánka na zakládající schůzi Kulturverbandu v Kraslicích 11. 11. 1969

Einladung für die Gründungskom-
mission des Kulturverbandes in 
Graslitz am 6. Juni 1968  
Pozvánka na schůzku přípravného 
výboru Kulturverbandu v Kraslicích 
6. 6. 1968
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Der Kulturverband wurde auf der konstituierenden Konferenz (Kon-
gress) am 14. Juni 1969 im Prager Haus der Eisenbahner gegründet. 
An der Konferenz nahmen 130 Delegierte, 29 Gäste und 15 Vertreter 
von Organisationen und Institutionen teil. Die Konferenz wurde von 
Vertretern der Föderalversammlung, vom Tschechischen Nationalrat, 
der föderalen Regierung, der Nationalen Front und von Organisatio-
nen anderer nationalen Minderheiten begrüßt. Das Zentralkomitee der 
KPTsch ignorierte die Konferenz. Das Hauptreferat trug der Vorsit-
zende des Vorbereitungskomitees Heribert Panster vor. Es wurde ein 
Grußwort von Präsident Ludvík Svoboda verlesen. Die Delegierten 
des Kongresses veröffentlichten einen „Aufruf an die tschechoslowa-
kische Öffentlichkeit“, in dem sie die neue Nationalitätenpolitik des 
Staates lobend hervorhoben, zur Freundschaft mit allen Nationalitäten 
des Landes und zur Beseitigung der historisch bedingten schweren Be-
lastung der Beziehungen zwischen Deutschen und der Mehrheitsbe-
völkerung des Landes aufriefen. Die Delegierten der Konferenz wähl-
ten eine 25-köpfige Führung, die dann einen achtköpfigen Vorstand 
und eine Revisionskommission wählte. Erster Vorsitzender des Ver-
bandes wurde Hans Nygrin aus Josefsthal und Verbandssekretär wurde 
G. Hünigen. Tagungssprache der konstituierenden Konferenz sowie 
auch aller späteren Kongresse war Deutsch. Für Gäste standen Kopf-
hörer zur Verfügung, für sie wurde simultan übersetzt. 

Der Kulturverband war laut Satzung eine freiwillige kulturelle 
Organisation für tschechoslowakische Bürger, die älter als 18 Jah-
re waren. Er bekannte sich zur Mitwirkung an der Zusammenar-
beit aller Völker und Nationalitäten der Republik entsprechend den 
Grundsätzen des proletarischen Internationalismus. Sein erklärtes 
Ziel war „die kulturellen Bedürfnisse und Interessen der tschecho-
slowakischen Bürger deutscher Nationalität zu befriedigen und dazu 
beizutragen, dass alle in diesem Land zufrieden und mit dem Gefühl 
der Gleichberechtigung leben und hier ihre Heimat sehen“. 

Den Kulturverband können wir zu Recht als ein Kind des Prager 
Frühlings 1968 betrachten. Und hinsichtlich des Gründungsdatums 
vom 14.6.1969 (da befanden sich ja schon die sowjetischen Panzer 
im Lande!) war es ein großes Glück, dass es ihm überhaupt noch ge-
lungen war, „auf den abfahrenden Zug aufzuspringen“

národnostních menšin. Naopak ji ignoroval Ústřední výbor KSČ. 
Hlavní referát přednesl předseda přípravného výboru Heribert Pan-
ster. Byla přečtena zdravice prezidenta republiky Ludvíka Svobo-
dy. Delegáti kongresu vydali Prohlášení československé veřejnosti 
(Aufruf an die tschechoslowakische Öffentlichkeit), ve kterém oce-
ňují novou národnostní politiku státu, vyzývají k přátelství mezi 
všemi národnostmi v zemi a k odstraňování historicky podmíněné 
zátěže ve vztazích mezi Němci a majoritou.

Delegáti konference zvolili 25 členné vedení, které si následně 
zvolilo osmičlenné předsednictvo a revizní komisi. Prvním před-
sedou sdružení se stal Hans Nygrin z Josefova Dolu a tajemníkem 
G. Hünigen. Jednacím jazykem ustavující konference i všech poz-
dějších kongresů byla němčina. Hosté dostávali český simultánní 
překlad do sluchátek. 

Kulturverband byl podle stanov dobrovolnou kulturní organiza-
cí pro československé občany, kteří byli starší 18 let. Deklaroval 
účast na spolupráci všech národů a národností republiky podle zásad 
proletářského internacionalismu. Dal si za cíl „uspokojovat kultur-
ní potřeby a zájmy československých občanů německé národnosti 
a přispívat k tomu, aby žili v této zemi spokojeně s pocitem rov-
noprávnosti a aby v ní spatřovali svůj domov“. 

Kulturní sdružení můžeme právem pokládat za dítě pražského jara 
1968. A vzhledem k datu založení 14. 6. 1969 (vždyť už v naší zemi 
byly sovětské tanky!) je velkým štěstím, že se mu vůbec podařilo 
„naskočit do ujíždějícího vlaku“.
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Gründerbegeisterung (1969 – 1970)

Die Gründung des Kulturverbands nahmen die Deutschen im gan-
zen Land mit Stolz und Begeisterung auf. Das dokumentieren die 
geradezu explosionsartigen Gründungen von Ortsgruppen. Inner-
halb von wenigen Monaten wuchs ihre Zahl auf 72. Im Jahr 1970 
zählte die Mitgliederbasis mehr als 8.000 Personen. Bis 1975 sank 
die Zahl der Ortsgruppen auf 63, aber insgesamt erreichte die Zahl 
der eingetragenen Mitglieder das historische Maximum von 10.632 
Personen (siehe Tabelle 2). 

Diese Zahlen überraschen umso mehr, als der Staat die Gründung 
von neuen Ortsgruppendes des Kulturverbands auf das Landesin-
nere und auf die in der Nähe der „befreundeten“ Deutschen Demo-
kratischen Republik liegenden Grenzgebiete beschränkt hatte. In der 
Folge wurden dann Ortsgruppen im Bereich von Asch bis Trautenau 
und Schatzlar gegründet. Bis Ende 1969 wurden 47 Ortsgruppen 
im Bezirk Nordböhmen, 15 im nördlichen Teil des Bezirks West-
böhmen (im heutigen Karlsbader Bezirk), 5 im Bezirk Ostböhmen, 
4 in Brünn und 1 in Prag gebildet. Allerdings erlaubte der Staat 
nicht, Ortsgruppendes Kulturverbands in Gebieten zu gründen, die 
an die „feindliche“ Bundesrepublik Deutschland und an Österreich 
grenzten. Aus diesem Grund durfte z.B. keine Ortsgruppen in Eger 
gegründet werden, obwohl dort großes Interesse an einer Mitglied-
schaft bestand. Manche Interessenten fuhren dann von Eger zu den 
Ortsgruppen nach Asch oder Wildstein. 

Bis Ende der 80. Jahren sank die Zahl der Ortsgruppendes Kultur-
verbands auf 60 und die Zahl der Mitglieder unter 8.000 (sieh Tafel 
2). Einen mäßigen, aber ständigen Mitgliederschwund bewirkte vor 
allem die Altersstruktur. Wir können dabei aber auch ein schwinden-
des Interesse jüngerer Menschen an einer Mitgliedschaft beobachten 
sowie den allgemeinen Verlust des Interesses an bürgerlichen Aktivi-
täten, der so typisch ist für die ganze „Normalisierungsgeneration“.  

Das, was die Tätigkeit des Kulturverbandes tatsächlich ausmachte, 
und was auch einen wesentlichen Teil seiner Aktivitäten definierte, 
waren nach den Worten vieler Zeitgenossen Ausflüge und Fahrten 

Zakladatelské nadšení (1969 – 1970)

Založení Kulturverbandu přijali Němci po celé zemi s hrdostí 
a nadšením. Dokumentuje to doslova explozivní zakládání základ-
ních organizací. Jejich počet narostl za několik měsíců na číslo 72. 
Členská základna přesáhla 8 000 osob v roce 1970. Do roku 1975 
počet základních organizací poklesl na 63, ale celkový evidovaný 
počet členů dosáhl historického maxima 10 632 osob (viz tabulku 2).

Tyto počty překvapují o to víc, že stát omezil zakládání základních 
organizací Kulturverbandu na vnitrozemí a na ty příhraniční oblasti, 
které se nacházely v blízkosti „spřátelené“ Německé demokratické 
republiky. V praxi pak byly zakládány základní organizace v úseku 
od Aše po Trutnov a Žacléř. Do konce roku 1969 bylo ustanoveno 
47 základních organizací v Severočeském kraji, 15 v severní části 
Západočeského kraje (v dnešním Karlovarském kraji), 5 ve Výcho-
dočeském kraji, 4 v Brně a 1 v Praze. Stát naopak nedovolil zaklá-
dat základní organizace Kulturverbandu v příhraničních oblastech 
se „znepřátelenou“ Spolkovou republikou Německo a s Rakous-
kem. Z toho důvodu nesměla být ustanovena např. v Chebu, kde byl 
o členství velký zájem. Někteří zájemci pak dojížděli z Chebu do 
základních organizací Aš a Skalná. 

Do konce 80. let klesl počet základních organizací Kulturverban-
du na 60 a počet členů pod 8 000 (viz tabulku 2). Mírný, ale vy-
trvalý úbytek členů byl způsoben především věkovou strukturou, 
ale můžeme v něm spatřovat i pokles zájmu mladších lidí o členství 
a všeobecný úpadek zájmu o občanské aktivity, typický pro celou 
„normalizační“ generaci.    

To, co činnost Kulturverbandu skutečně vystihovalo a co předsta-
vovalo podstatnou část aktivit, podle slov mnoha pamětníků, byly 
výlety, zájezdy po Československu a po Německé demokratické re-
publice, vzájemné návštěvy základních organizací, divadelní a hudeb-
ní vystoupení,výstavy ručních prací, přednášky o zdraví, dobrovolná 
pečovatelská služba u starých členů, sousedské výpomoci, návštěvy 
nemocných doma, v nemocnicích a v domovech důchodců, dobro-
volné brigády při zvelebování obcí včetně německých hřbitovů, sběr 
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innerhalb der Tschechoslowakei und in die Deutsche Demokratische 
Republik, gegenseitige Besuche einzelner Ortsgruppen, Theater- 
und Musikveranstaltungen, Handarbeitsausstellungen, Gesundheits-
vorträge, der freiwillige Pflegedienst bei alten Mitgliedern, Nach-
barschaftshilfe, Krankenbesuche zu Hause, in Krankenhäusern und 
Altersheimen, freiwillige Arbeitseinsätze bei Verschönerungs- und 
Instandsetzungsarbeiten in Gemeinden und auf deutschen Friedhö-
fe, Sammlung von Sekundärrohstoffen, von Heilpflanzen u.ä. Ein 
Teil dieser Aktivitäten brachte den Ortsgruppen Einnahmen für ihre 
Tätigkeit. Der Kulturverband kämpfte nämlich mit Problemen fi-
nanzieller, materieller und das programmbedingter Art und zudem 
wurde er noch zu Beiträgen für den Solidaritätsfonds gedrängt.

Nach den Worten von Pauli Luft aus Trupschitz bei Komotau war 
das Interesse an einer Mitgliedschaft so groß, weil die deutsche Min-
derheit recht groß war und allein der Kulturverband ermöglichte ihr, 
zusammen zu kommen und sich dabei in der Muttersprache zu un-
terhalten. Die gemeinsame Arbeit, das Einüben von Aufführungen, 
die Pflege von kulturellem Brauchtum, gemeinsames Reisen und ge-
meinsame soziale Hilfestellung schweißten die Mitgliederbasis und 
die Ortsgruppen zusammen. Deshalb wurde der Kulturverband zum 
wichtigen sozialen Bindeglied zwischen deutschsprachigen Men-
schen von Stadt zu Stadt, von Haus zu Haus.

In der Föderalversammlung und im Tschechischen Nationalrat wa-
ren im Jahr 1970 drei deutsche Abgeordnete: H. Panster, W. Piverka, 
R. Herkommer. Weitere Deutsche waren in einzelnen Organen der 
Nationalen Front und drei Vertreter gab es im Nationalitätenrat 18.

druhotných surovin, léčivých rostlin apod. Část těchto aktivit přiná-
šela základním organizacím přivýdělek pro činnost. Kulturverband 
se totiž potýkal s problémy finančního, materiálního a programového 
charakteru, a ještě byl tlačen k odvádění příspěvků na Fond solidarity. 

Podle slov Pauly Luftové ze Strupčič u Chomutova byl zájem 
o členství veliký, protože německá menšina byla početná a Kulturver-
band jí poskytoval jedinou možnost se sdružovat a přitom rozmlouvat 
v mateřském jazyce. Společná práce, nácviky představení, pěstová-
ní kulturních obyčejů, cestování a vzájemná sociální výpomoc velmi 
stmelily členskou základnu a základní organizace mezi sebou. Proto 
se Kulturní sdružení stalo i významným sociálním pojítkem mezi ně-
mecky hovořícími lidmi, doslova od města k městu, od domu k domu. 

Ve Federálním shromáždění a České národní radě byli v roce 1970 
zastoupeni tři němečtí poslanci: H. Panster, W. Piverka, R. Her-
kommer. Další Němci byli v orgánech Národní fronty a tři zástupci 
v Radě pro národnosti 18.  

Die erste Fahrt der Ortsgruppe Aussig am 15. August 1970 führte in 
den Spreewald.
První zájezd 15. 8. 1970 zavedl členy ústecké skupiny do saského Spree-
waldu.
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Ausweis eines Gründungsmitglieds von 1969
Členská průkazka zakládající členky Kulturverbandu z r. 1969
Foto via E. Vaňoučková

Vorstandsmitglieder des Kulturverbandes 1969 (links) und 1999 (rechts)
Předsednictvo Kulturverbandu v letech 1969 (sloupec vlevo) a 1999 (vpravo)
Prager Volkszeitung, Jg. 1999, Nr. 60
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Der akrobatische Seiltanz während der „Normalisierung“
(1970 – 1989)

Die beschriebene Begeisterung der Gründer des Kulturverbandes kon-
trastierte mit der negativen Wertung seitens so mancher publizierenden 
Forscher. Auch viele seriöse Forscher kennen den Kulturverband über-
wiegend nur von außen, aus offiziellen tendenziösen Meldungen oder 
aus den Erinnerungen seiner Kritiker. Sie wiederholen mit ermüdender 
Stereotypie die Behauptungen von der „kommunistischen Belastung“ 
des Kulturverbands, der „ein Werkzeug der Normalisierungspolitik“ 8 
gewesen sein soll. Auch ein Teil der sudetendeutschen Quellen ignorier-
te noch bis vor kurzem die Existenz des Kulturverbandes 5. Diese Au-
toren haben irgendwie vergessen, dass die ganze Gesellschaft, jede Or-
ganisation und jeder Bürger der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik (ČSSR) ständig, bei ganz alltäglichen, konkreten Schritten, 
von der kommunistischen Propaganda infiltriert wurde, ob sie das nun 
wollten oder nicht. Der Vorwurf einer „kommunistischen Belastung“ 
ist also unberechtigt, er richtet sich gegen eine ganze Generation, die 
in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort geboren worden 
ist. In der Praxis entsprach eher das Gegenteil der Wahrheit: In Archiv-
dokumenten findet man schon seit den 50. Jahren Beschwerden, dass in 
der ČSSR die Arbeiter deutscher Nationalität in unterdurchschnittlich 
geringer Zahl als Mitglieder der KPTsch zu finden sind, und dass sie 
anstelle eines politischen Engagement eher eine aktive Teilnahme am 
religiösen und kulturellen Leben aufweisen 18. Manche deutsche Bür-
ger haben den Eintritt der „Normalisierung“ durch ihre Emigration oder 
legale Auswanderung gelöst. In den Jahren 1970 bis 1985 haben ins-
gesamt 10.232 Personen die Republik verlassen 18. 

„Der Kulturverband und sein Wochenblatt brauchten viel Mut. 
Der Bereich, in dem sich kulturelle Arbeit entwickeln konnte, war 
sehr eng begrenzt. Die Staatssicherheit kontrollierte alles, ohne eine 
gewisse Anpassung an das Regime konnte überhaupt nichts erreicht 
werden. Die deutsche Minderheit stand immer knapp am Abgrund 
… Wurde doch jegliche Arbeit kontrolliert, die Programme musste 
man genehmigen lassen, Lied- und Gedichttexte mussten erst ein-
mal in tschechischer Übersetzung vorgelegt werden. Veranstaltun-
gen am 20. April oder zu Pfingsten, waren verboten“ 12 .  

Akrobatická chůze po laně za „normalizace“
(1970 – 1989)

Popisované nadšení zakladatelů Kulturverbandu kontrastuje 
s negativním hodnocením činnosti ze strany některých publikují-
cích badatelů. I mnozí seriózní vědci bohužel znají Kulturní sdru-
žení převážně jen zvenčí, z oficiálních tendenčních hlášení nebo 
ze vzpomínek jeho kritiků. S nudnou stereotypností opakují tvr-
zení o „komunistické zatíženosti“ Kulturverbandu, který měl být 
„nástrojem normalizační politiky“ 8. Také část sudetoněmeckých 
zdrojů donedávna přehlížela existenci Kulturverbandu 5. Tito au-
toři poněkud zapomněli, že celá společnost, každá organizace 
a každý občan ČSSR byli neustále, v každodenních konkrétních 
krocích infiltrováni a ovlivňováni komunistickou propagandou, 
byť i nechtěně. Výtka o „komunistické zatíženosti“ je tedy neo-
právněná, zaměřená proti celé generaci, která se narodila do kon-
krétní doby a místa. V praxi byl spíše opak pravdou: V archivních 
dokumentech lze již od 50. let najít stížnosti, že pracující německé 
národnosti v ČSSR mají podprůměrně nízké členské zastoupení 
v KSČ a že místo politické angažovanosti spíše projevují aktivní 
účast v náboženském a kulturním životě 18. Někteří němečtí obča-
né vyřešili nástup „normalizace“ emigrací nebo legálním vystěho-
váním. V letech 1970 až 1985 odešlo za hranice republiky celkem 
10 232 osob 18. 

„Kulturní sdružení a jeho týdeník potřebovaly mnoho odvahy. Ob-
last, ve které se mohla odvíjet kulturní činnost, byla velmi úzce vy-
mezena. Státní bezpečnost kontrolovala vše, bez určitého přizpůso-
bení se režimu nebylo možné dosáhnout ničeho. Německá menšina 
stála stále jednou nohou nad propastí…Vždyť veškerá činnost byla 
kontrolována, programy se musely nechat schvalovat, texty písní 
a básní se musely předem předkládat v českém překladu. Bylo zaká-
záno pořádat akce 20. dubna nebo na svátek letnic“ 12.  

Smyslem těchto poznámek však není zastřít nesporný fakt, že ná-
stup normalizace zasáhl temným způsobem i do dějin Kulturního 
sdružení. V roce 1970 nařídila KSČ provést ve vedení Kulturního 
sdružení čistku „od pravicových oportunistů a antisocialistů“. Na 
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Sinn dieser Ausführungen ist aber nicht, die unstrittige Tatsache 
zu verschleiern, dass das Einsetzen der Normalisierung auch in 
die Geschichte des Kulturverbandes auf düstere Weise eingegrif-
fen hat. Im Jahr 1970 ordnete die KPTsch an, dass in der Führung 
des Kulturverbandes eine Säuberung „von rechten Opportunisten 
und Antisozialisten“ durchzuführen sei. Auf der Vorstandssitzung 
und danach bei der Versammlung der Verbandsleitung, die auf den 
19. - 20. November 1970 einberufen wurde, sind 13 Mitglieder der 
Verbandsleitung abberufen worden 18, u.a. Gerhard Hünigen, Fritz 
Schalek, Walter Piverka, Marga Tomášek, Arno Keilberth, Traude 
Slánská, Hans Nygrin, Emil Peuker und Edwin Sahlinger. Einige 
von ihnen waren gar nicht zur Versammlung eingeladen worden. 
Zwei Funktionäre hatten schon früher auf ihre Ämter resigniert. 
Alle abberufenen Funktionäre hatten sich sehr um die Entstehung 
und den Gang des Kulturverbandes verdient gemacht 12. Nach der 
Säuberung wurde Heribert Panster, Abgeordneter der Föderalver-
sammlung für die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, 
neuer Vorsitzender des Kulturverbands, und Verbandssekretär J. 
Pötzl.

Die „Prager Volkszeitung“ stand nun unter der Kontrolle der 
Nationalen Front. Neuer Chefredakteur wurde Josef Lenk, der 
nach der Amtsübernahme nach und nach fünf Redakteure entließ, 
einschließlich Ingrid Pavel (1972), während vier weitere Redak-
teure emigrierten 12. 1970 verließen die Redaktion 6 Personen, 
davon gingen 4 ins Ausland 18. Nach Lenk wurde Heribert Panster 
auch Chefredakteur und sein Stellvertreter war der Journalist Ar-
tur Ulbrich. 

Die Abberufung von ihren Ämtern und der Verlust der Arbeit 
waren für die betroffenen Menschen sicherlich sehr frustrierend. 
Mit dem erlittenen Unrecht haben sie sich in den Folgejahre auf 
unterschiedliche Art und Weise auseinandergesetzt. Manche be-
teiligten sich später wieder an der konstruktiven Arbeit für den 
Verein (z.B. wurde Frau Ingrid Pavel 1998 Chefredakteurin der 
„Prager Volkszeitung“ und sie arbeitet auch jetzt im Vorstand des 
Vereins), andere wiederum schmähten den Kulturverband „bis ins 
Grab“. 

shromáždění předsednictva a poté ústředního vedení, svolaném na 
19. - 20. listopad 1970, bylo odvoláno 13 členů ústředního vede-
ní 18, mj. Gerhard Hünigen, Fritz Schalek, Walter Piverka, Marga 
Tomášek, Arno Keilberth, Traude Slánská, Hans Nygrin, Emil Pe-
uker a Edwin Sahlinger. Někteří z nich ani nebyli na shromáždění 
pozváni. Dva funkcionáři rezignovali již dříve. Všichni odvolaní 
funkcionáři se velmi zasloužili o vznik a rozběh sdružení 12. Po 
personální čistce se novým předsedou Kulturního sdružení stal 
Heribert Panster, poslanec Federálního shromáždění za KSČ, a ta-
jemníkem J. Pötzl 31.

Noviny Prager Volkszeitung přešly pod kontrolu Národní fronty. 
Novým šéfredaktorem se stal Josef Lenk, který po svém příchodu 
postupně propustil pět redaktorů včetně Ingrid Pavel (1972), zatím-
co další čtyři redaktoři emigrovali 12. V roce 1970 odešlo z redakce 
6 osob, z toho 4 do ciziny 18. Po Lenkovi se šéfredaktorem stal Heri-
bert Panster a jeho zástupcem novinář Artur Ulbrich.

Odvolání z funkcí a ztráta zaměstnání jistě musely přivodit posti-
ženým lidem těžkou frustraci. S utrpěnou křivdou se v dalších letech 
potýkali různě. Někteří se později znovu zapojili do konstruktivní 
práce pro spolek (např. paní Ingrid Pavel se stala v roce 1998 šéfre-
daktorkou Prager Volkszeitung a také nyní pracuje v předsednictvu 
spolku), jiní naopak dehonestovali Kulturverband „až za hrob“. 

Druhý kongres Kulturverbandu 14. 7. 1975 probíhal v době „nor-
malizace“. Dal podnět k úpravě stanov, které pak byly schváleny 
v roce 1977. Stanovy určily tři jmenovité úkoly v kulturní činnosti 
sdružení: vydávání periodického a neperiodického tisku, spolupráce 
s Československým rozhlasem a podpora literární tvorby domácích 
německy píšících autorů. Třetí kongres, konaný 7. 6. 1980, potvrdil 
ve funkci předsedu Heriberta Panstera a zvolil tajemníka Alfreda 
Bienerta 18,31. 

Protože mladší badatelé zkoumající život německé menšiny ne-
měli možnost se osobně dotazovat předsedy Heriberta Panstera (ze-
mřel 1996), tajemníka Alfreda Bienerta (zemřel 1998) a jejich blíz-
kých spolupracovníků, a ověřovat si tak výpovědi z druhé strany, 
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Der zweite Kongress des Kulturverbands fand am 14. 7. 1975 
statt, in der Zeit der „Normalisierung“. Er regte Satzungsänderun-
gen an, die dann 1977 angenommen wurden. Er bestimmte drei 
Hauptaufgaben der kulturellen Arbeit des Verbandes: die Heraus-
gabe von periodischen und nicht periodischen Presseerzeugnissen, 
die Zusammenarbeit mit dem Tschechoslowakischen Rundfunk und 
die Unterstützung des literarischen Schaffens einheimischer deutsch 
schreibender Autoren. Der dritte Kongress, der am 7. 6. 1980 statt-
fand, bestätigte den Vorsitzenden Heribert Panster (Graslitz) und 
wählte den Verbandssekretär Alfred Bienert 18, 31. 

Weil die jüngeren Wissenschaftler, die das Leben der deutschen 
Minderheit untersuchen, nicht mehr die Möglichkeit haben, den 
Vorsitzenden Heribert Panster (+ 1996), den Verbandssekretär Al-
fred Bienert (+ 1998) und deren engere Mitarbeiter persönlich zu 
fragen, um auch die andere Seite anzuhören, soll hier aus Pietäts-
gründen auch etwas Positives geschrieben werden. Panster gehör-
te bei der Okkupation des Landes 1968 zu jenen Abgeordneten der 
Föderalversammlung, die ablehnten das Parlament zu verlassen und 

budiž napsáno z piety i něco pozitivního. Panster patřil při okupaci 
země 1968 k těm poslancům Federálního shromáždění, kteří odmítli 
opustit parlament a vyklidit kancelář 11. Byl nadšeným podporovate-
lem německé menšiny a přispěvovatelem do německého tisku doma 
i v Německu. Z titulu poslance a stranického funkcionáře dokázal 
ubránit čerstvě vzniklý „ostrov“ Kulturverbandu před vnějšími úto-
ky protiněmeckých nálad. Je také pravda, že Panster musel z taktic-
kých důvodů „s vlky výti“, protože si lépe než kdo jiný uvědomoval 
reálný poměr sil. Dokázal vytvořit ze „své“ kraslické organizace os-
trůvek relativní svobody. Má nepřímou zásluhu na tom, že na Kras-
licku pokračuje aktivita Kulturverbandu do dnešních dnů. Podobnou 
podpůrnou roli jako Panster sehrál tajemník Kulturverbandu Alfred 
Bienert v Novém Boru. 

Feier des Kulturverbandes in Graslitz nach 1980
Slavnost Kulturverbandu v Kraslicích po r. 1980 
V.l.n.r. / zleva: Grafnetter (Schuldirektor / ředitel školy), Zdeněk Fidra 
(Betriebsdirektor / ředitel firmy Amati), Heribert Panster (Vorsitzender 
/ předseda - Kulturverband), ... Jůza (Bürgermeister von Rothau, ste-
hend / starosta Rotavy, stojící)

Kongress des Kulturverbandes im Prager Kulturpalast, um 1985
Konference Kulturverbandu v pražském Paláci kultury, kolem r. 1985
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das Büro zu räumen 11. Er war ein begeisterter Unterstützer der deut-
schen Minderheit und schrieb gerne Beiträge für die deutsche Presse 
zuhause und in Deutschland. Als Abgeordneter und Parteifunktionär 
verteidigte er die neu entstandene „Insel“ Kulturverband vor äu-
ßeren Angriffen antideutscher Stimmungen. Es stimmt auch, dass 
Panster aus taktischen Gründen „mit den Wölfen heulen“ musste, 
weil er sich besser als jeder andere der realen Kräfteverhältnisse be-
wusst war. Er schaffte es, aus „seiner“ Graslitzer Organisation eine 
kleine Insel der relativen Freiheit zu machen. Indirekt ist es auch 
sein Verdienst, dass sich in Graslitz und Umgebung die Aktivitäten 
des Kulturverbands bis heute fortgesetzt haben. Eine ähnlich unter-
stützende Rolle wie Panster spielte auch der Sekretär des Kulturver-
bands Alfred Bienert in Haida.      

Mit fünfzigjährigem zeitlichem Abstand dürfen wir den wunden 
Punkt in der Geschichte des Kulturverbands allerdings auch in brei-
teren Zusammenhängen betrachten und ein etwas anderes Szenario 
möglicher Ereignisse anbieten. Das damalige politische Regime hat-
te den Aktionsradius des Kulturverbandes klar definiert, dies wur-
de täglich und sehr streng kontrolliert. Trotz aller Einschränkungen 
war es explizit die moralische Pflicht der Gründer des Kulturver-
bands, jede Gelegenheit für die Arbeit für die deutsche Minderheit 
zu nutzen. Und diese Gelegenheit bot ihnen der junge Kulturver-
band. Die Spitzel des Regimes infiltrierten damals jede öffentliche 
Organisation und drangen bis in die Privatsphäre der Menschen ein. 
Sollte sich vielleicht der Kulturverband und mit ihm die deutsche 
Volksgruppe im Lande für zwanzig Jahre in den Winterschlaf be-
geben? Als Antwort zitieren wir die Worte von Pater Pavel Kučera, 
der unter den tschechischen Flüchtlingen in Deutschland tätig war: 
„Ehrenhaft kann man sich im Kommunismus ebenso wie auch im 
Exil verhalten. Andere Verführungen existieren hier und andere dort 
und um ihnen standzuhalten, muss das Individuum eine innere Kraft 
haben“ 9.   

Politische Forderungen über den Rahmen der Satzung hinaus gel-
tend zu machen, z.B. Eigentumsansprüche der Sudetendeutschen 
oder ein eigenes deutsches Schulwesen, wie das jüngere radikale 
Mitglieder der Führung anmahnten, hätte zweifellos die damalige 

S padesátiletým odstupem vůbec smíme nahlížet na bolavé mís-
to dějin Kulturverbandu z širších souvislostí a nabídnout i poněkud 
jiný scénář možných událostí. Tehdejší politický režim vymezil Kul-
turnímu sdružení mantinely působnosti, které denně a velmi přísně 
sledoval. Přes veškerá tato omezení bylo výslovnou morální povin-
ností zakladatelů Kulturverbandu využít každé příležitosti k práci 
pro německou menšinu. A tuto příležitost jim mladý Kulturverband 
nabízel. Donašeči režimu tehdy infiltrovali každou veřejnou organi-
zaci a pronikali lidem až do soukromí. Měl se snad Kulturverband 
a s ním německé etnikum v zemi uložit na dvacet let k zimnímu 
spánku? Jako odpověď nabízíme slova pátera Pavla Kučery, který 
působil mezi českými uprchlíky v Německu: „Čestně se dá chovat 
v komunismu i v exilu. Jiné svody existují tady i tam, a aby je jedi-
nec zdolal, musí mít vnitřní sílu“9.  

Bild von der Vorstandssitzung in Prag nach 1980
Z jednání předsednictva v Praze po roce 1980
V.l.n.r. / zleva: Wanda Leicht (Graslitz/Kraslice), Alfred Bienert (Hai-
da/Nový Bor), Edeltraud Rojík (Rothau/Rotava)
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Staatsmacht zur Auflösung des ganzen Kulturverbandes herausge-
fordert. Wenn wir die Rolle einer „Brücke“, die der Kulturverband 
während der „Normalisierungsjahre“ gespielt hat, akzeptieren, dann 
hätte ein Verbot des Verbandes die deutsche Minderheit durchaus 
in die Knie zwingen können. Und die Radikalos wären ihre Toten-
gräber gewesen.        

Die im Grenzgebiet lebenden einfachen deutschen Bürger akzep-
tierten meistens die entgegenkommendere Nationalitätenpolitik des 
sozialistischen Staates. Was heute absurd erscheint, sah in den Augen 
von Zeitzeugen, mit ihren bisherigen Erfahrungen, ganz anders aus. 
Die meisten Deutschen schätzten durchaus die sozialen Vorteile des 
Staates, die hundertprozentige Beschäftigungslage und die sicheren 

Vznášení politických požadavků nad rámec stanov, např. majet-
kové nároky sudetských Němců nebo samostatné německé školství, 
které prosazovali mladší radikální členové vedení, by nepochybně 
vyprovokovalo tehdejší státní moc k rozpuštění celého Kulturního 
sdružení. Když připustíme roli „mostu“, kterou Kulturverband se-
hrál během „normalizačních“ let, pak by zákaz sdružení mohl srazit 
německou menšinu na kolena. Sami radikálové by se stali jejími 
hrobaři.   

Řadoví němečtí občané žijící v pohraničí většinou akceptovali 
vstřícnější národnostní politiku socialistického státu. Co se zdá být 
dnes absurdní, vyhlíželo zcela jinak očima pamětníků po prožitých 
zkušenostech. Většina Němců oceňovala sociální výhody státu, pl-
nou zaměstnanost a garantované důchody. Je důležité si uvědomit, 
že první, druhou ani třetí věc oni sami ani jejich rodiče nikdy před-
tím v životě nepoznali. Nepříjemná a vlezlá komunistická agitace 
byla alespoň z pohledu starší generace menším zlem než bezpráv-
ný život pod Benešovými dekrety, pod nacistickou diktaturou nebo 
v době nezaměstnaností za masarykovské republiky. Němci za so-
cialismu oceňovali dosud nepoznanou životní úroveň, byť mladší 
občané však již pokukovali dál na Západ, který sliboval ještě zají-
mavější život. 

Po celou dobu „normalizace“ pravidelně vycházel týdeník Prager 
Volkszeitung, který byl s Kulturním sdružením úzce spojen. Vedení 
Kulturverbandu převzalo v roce 1969 redakci novin a sdílelo s ní 
pražskou adresu. Později redakce přesídlila do Helenské ulice a kan-
celář sdružení do Krymské ulice v Praze. Prager Volkszeitung vy-
cházela v nákladu 17 000 až 18 000 výtisků 18. Úvodní dvoustrana 
poněkud připomínala překlad článků z Rudého práva 8, 26. Odmyslí-
me-li si tuto dvoustranu jako „úlitbu mocným“, což byla hra, které 
tehdy všichni občané dobře rozuměli (ale která tolik mate dnešní 
studenty a některé badatele), týdeník dokázal dobře promlouvat 
jazykem svých čtenářů. Vychoval si síť pravidelných přispěvova-
telů ze základních organizací Kulturverbandu a okruh sympatizan-
tů i abonentů v tuzemsku a zahraničí. Čtenáři se na své pravidelné 
rubriky vždy upřímně těšili. Vysoký počet abonentů a pocit vnitřní 
spřízněnosti čtenářů se „svými“ novinami je něco, co se žádnému 

Ausschnitt aus dem Tätigkeitsbericht der Ortsgruppe Graslitz für den 
Zeitraum 1985-1990
Výňatek z přehledu o činnosti místní skupiny Kraslice v letech 1985-1990
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Renten. Man muss sich vergegenwärtigen, dass sie ebenso wenig wie 
ihre Eltern weder das Erstere, noch das Zweite, noch das Dritte je 
zuvor im Leben kennen gelernt haben. Die unangenehme und lästige 
kommunistische Agitation war zumindest aus der Sicht der älteren 
Generation ein geringeres Übel als das rechtlose Leben unter den 
Beneš-Dekreten, unter der Nazidiktatur oder in der Zeit der Arbeits-
losigkeit während der Masaryk-Republik. Die Deutschen schätzten 
am Sozialismus das bisher nie gekannte Lebensniveau, wenngleich 
die jüngeren Bürger gelegentlich nach dem Westen schielten, der ein 
interessanteres Leben versprach. 

Während der ganzen Zeit der „Normalisierung“ erschien das Wo-
chenblatt „Prager Volkszeitung“, das mit dem Kulturverband eng 
verbunden war, regelmäßig. Die Führung des Kulturverbandes hat-
te 1969 die Redaktion der Zeitung übernommen und sie teilte mit 
ihr auch die gleiche Prager Adresse. Später zog die Redaktion in 
die Helenská ulice um und das Büro des Verbandes in die Krymská 
ulice in Prag. Die „Prager Volkszeitung“ erschien in einer Auflage 
von 17.000 bis 18.000 Exemplaren 18. Die Leitartikel, eine Doppel-
seite, erinnerten ein wenig an übersetzte Artikel aus der (regierungs-
treuen, Anm. Üb.) Tageszeitung „Rudé právo“ 8, 26. Wenn man diese 
Doppelseite als „Trankopfer an die Mächtigen“ wegdenkt, es war 
ein Spiel, das damals alle Bürger sehr gut verstanden (das aber die 
heutigen Studenten und manche Forscher so sehr verwirrt), konnte 
das Wochenblatt gut in der Sprache seiner Leser sprechen. Es hat 
sich ein Netz regelmäßiger Artikelschreiber aus den Ortsgruppendes 
Kulturverbandes herangezogen sowie auch einen Kreis von Sym-
pathisanten und Abonnenten im In- und Ausland. Die Leser freuten 
sich immer aufrichtig auf ihre regelmäßigen Rubriken. Die hohe 
Zahl der Abonnenten und das Gefühl einer inneren Verbundenheit 
der Leser mit „ihrer“ Zeitung, das ist etwas, das keinem deutschen 
Periodikum, das in den böhmischen Ländern erscheint, bis heute ge-
lungen ist zu wiederholen 8. 

In der ČSSR erschien neben der „Prager Volkszeitung“ in den 
Jahren 1980–1990 auch das Wochenblatt „Neue Prager Presse“, das 
für die breite Öffentlichkeit und die Touristen bestimmt war, sowie 
die Zeitschrift “Freundschaft“ für Schüler und Jugendliche. Bereits 

německému periodiku vydávanému v českých zemích nepodařilo 
dodnes zopakovat 8. 

V ČSSR vycházel v letech 1980–1990 vedle Prager Volkszeitung 
také týdeník Neue Prager Presse (Nový pražský tisk), určený široké 
veřejnosti a turistům, a časopis Freundschaft (Přátelství) pro škol-
ní mládež. Československý rozhlas vysílal již od roku 1957 den-
ně patnáctiminutové (v neděli třicetiminutové) relace pro německé 
spoluobčany. V roce 1979 rozšířil vysílání na denně 15 až 20 minut 
a v neděli 60 minut 18. Popularitou však rozhlasová vysílání zaostá-
vala za vysíláním západoněmeckých rozhlasových a hlavně televiz-
ních stanic (ARD, ZDF). Ty se staly bezděky výukovým médiem 
spisovného německého jazyka.

Zmínili jsme fakt, že stát umožnil zakládat základní organizace 
Kulturverbandu jen v příhraničí podél NDR, popř. podél západní 
části hranic s Polskem. Tento územní efekt se zajímavým způsobem 
promítá do organizovanosti a aktivity německé menšiny až do sou-
časnosti. V bavorském a rakouském německojazyčném příhraničí 
je početnost všech organizací německé menšiny i nyní, 30 let po 
revoluci, zřetelně nižší než v severní polovině Čech. To dokazuje, že 
Kulturverband na svém území úspěšně vykonal funkci mostu a udr-
žel německou menšinu po celou normalizační generaci při životě. 

Tento fakt podtrhl Franz Pany, bývalý předseda spolkového Su-
detoněmeckého sdružení: „Vysoce si cením tehdejšího Kulturver-
bandu, že při veškeré komunistické infiltraci se alespoň pokusil udr-
žet rudimentární německou kulturu a společenství“ 26. Ingrid Pavel 
v této souvislosti poznamenává: „Práce, kterou členové odváděli po 
celá ta těžká léta, byla obdivuhodná. Kdo nepochopil, že se v totalit-
ním režimu musí dělat určité ústupky, aby se zachovalo to podstatné, 
tomu není pomoci.“ S odstupem 50 let se rozhodně nepotvrdil názor 
některých kritiků 15, že Kulturverband se stal po roce 1970 něčím 
zcela jiným než v době svého založení. 
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seit 1957 gab es vom Tschechoslowakischen Rundfunk für die deut-
schen Mitbürger täglich eine Sendung in deutscher Sprache, wo-
chentags fünfzehn Minuten und sonntags dreißig Minuten. Im Jahr 
1979 wurde die Sendung auf täglich 15 bis 20 Minuten und sonntags 
auf 60 Minuten erweitert 18. Hinsichtlich der Popularität blieben je-
doch die Rundfunksendungen hinter den Sendungen des westdeut-
schen Rundfunks und vor allem der Fernsehstationen (ARD, ZDF) 
zurück. Die wurden unbeabsichtigt das Unterrichtsmedium für die 
deutsche Schriftsprache.

Wir erwähnten die Tatsache, dass der Staat die Gründung von 
Ortsgruppen des Kulturverbands nur im Grenzgebiet entlang der 
DDR-Grenze ermöglichte, eventuell entlang des westlichsten Teils 
der Grenze zu Polen. Diese geographischen Vorgaben spiegeln sich 
interessanterweise bis heute auch in der Art der Organisation und 
den Aktivitäten der deutschen Minderheit. Im bayerischen und ös-
terreichischen deutschsprachigen Grenzgebiet ist die Zahl aller Or-
ganisationen der deutschen Minderheit auch heute, 30 Jahre nach 
der Wende, ganz deutlich niedriger als in der Nordhälfte Böhmens. 
Das beweist, dass der Kulturverband auf seinem Gebiet die Brü-
ckenfunktion erfolgreich erfüllt und die Generation der deutschen 
Minderheit, die von der Normalisierung betroffen war, am Leben 
erhalten hat. 

Diese Tatsache unterstrich Franz Pany, der ehemalige Bundesvor-
sitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft: „Dem damaligen 
Kulturverband rechne ich hoch an, dass er bei all der kommunisti-
schen Infiltration wenigstens versuchte, deutsche Kultur und Gesell-
schaft rudimentär zu erhalten“ 26. In diesem Zusammenhang fasst 
es Ingrid Pavel folgendermaßen zusammen: „Die Arbeit, die die 
Mitglieder all die schweren Jahre ablieferten, war bewunderungs-
würdig. Wer nicht begriffen hat, dass in einem totalitären Regime 
gewisse Zugeständnisse notwendig sind, um das Wesentliche zu er-
halten, dem ist nicht zu helfen.“ Mit einem Abstand von 50 Jahren 
kann man sagen, dass die Ansicht mancher unserer Kritiker mit Si-
cherheit nicht bestätigt wurde 15, nämlich dass der Kulturverband 
nach 1970 zu etwas ganz anderem geworden sei als er in der Zeit 
seiner Gründung war.   

Arbeitsplan der Ortsgruppe Graslitz für das Jahr 1975
Plán činnosti místní skupiny Kraslice na r. 1975



31

Tabelle 2: Zahl der Mitglieder und der Ortsgruppen des Kulturverbands
Datum Zahl der Mitglieder Zahl der Grundorganisationen Anmerkung Quelle
Juni 1969 ca. 4 000 58 18

31.12.1969 4 961 72 18, 12

1970 8 407 72 18

1971 9 320 18

24.4.1972 9 700 67 18 

31.7.1972 9 813 Durchschnittsalter 63 Jahre, 6 526 Frauen, 3 287 Männer 18

1973 10 416 65 18

1974 10 303 64 18

1975 10 447 63 18

14.7.1975 10 632 63 18, 12

1976 10 415 63 18

1977 10 323 63 18

31.12.1978 9 886 63 18

1979 9 814 Durchschnittsalter 64 Jahre, 70 % Frauen, 30 % Männer* 18

7.6.1980 9 807 62 Durchschnitt 64 Jahre 18

1981 9 091 61 18

1982 8 754 61 18

1983 8 144 61 18

1984 7 732 61 18

1985 - 1989 ca. 8 000 60 18

1992 57 10b

2000 30 **
31.12.2003 2 194 ****

1.1.2008 1 595 ***
31.12.2008 1 398 ***
31.12.2009 1 382 23 12

ca. 2015 1 325 23 3

2016 ca. 1 000 20 Nováková: Jahresbericht 
des Kulturverbands 2016

2017 ca. 1 000 20 22

* Soziale Zusammensetzung: 26 % Arbeiter, 4 % Angestellte, 3 % Personen im Haushalt, 67 % Rentner. (Anmerkung: In der Vergangenheit ging man früher in Rente als heute.) 
** Stellungnahme des Vorstands des Kulturverbandes vom 5. 10. 2000 zum Vorschlag einer Vereinigung mit der Landesversammlung
***  Interne Statistik des Kulturverbands (zusammengestellt: Erich Lederer)
****  Bericht über die Situation der nationalen Minderheiten in der Tschechischen Republik (ČR) für das Jahr 2003. Zum Vergleich: Die Landesversammlung der 

Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien meldete zum gleichen Datum 5.800 Mitglieder.
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Tabulka 2: Počet členů a základních organizací Kulturverbandu
Datum počet členů počet základních organizací poznámka Zdroj

červen 1969 cca 4 000 58 18

31.12.1969 4 961 72 18, 12

1970 8 407 72 18

1971 9 320 18

24.4.1972 9 700 67 18

31.7.1972 9 813 průměr 63 let, 6 526 žen, 3 287 mužů 18

1973 10 416 65 18

1974 10 303 64 18

1975 10 447 63 18

14.7.1975 10 632 63 18, 12

1976 10 415 63 18

1977 10 323 63 18

31.12.1978 9 886 63 18

1979 9 814 průměr 64 let, 70 % žen, 30 % mužů* 18

7.6.1980 9 807 62 průměr64 let 18

1981 9 091 61 18

1982 8 754 61 18

1983 8 144 61 18

1984 7 732 61 18

1985 - 1989 cca 8 000 60 18

1992 57 10b

2000 30 **
31.12.2003 2 194 ****

1.1.2008 1 595 ***
31.12.2008 1 398 ***
31.12.2009 1 382 23 12

cca 2015 1 325 23 3

2016 cca 1 000 20 Nováková: Výroční zpráva 
Kulturverbandu 2016

2017 cca 1 000 20 22

* Sociální skladba: 26 % dělníků, 4 % zaměstnanců, 3 % osob v domácnosti, 67 % důchodců. (Poznámka: do důchodu se odcházelo dříve než nyní.)
** Stanovisko předsednictva Kulturverbandu 5. 10. 2000 k návrhu na sloučení se Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
*** interní statistika Kulturverbandu (sestavil Erich Lederer)
****  Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2003. Pro srovnání: Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku udávalo ke stejnému datu 5 800 členů.
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Tabelle 3: Ortsgruppen des Verbands der Deutschen - Kulturverbands im Jahr 1992 / Tabulka 3: Výčet základních organizací Spolku Němců - Kulturverbandu v roce 1992 
Abertamy / Abertham Mikulášovice / Nixdorf
Brno / Brünn Moravská Třebová / Mährisch Trübau
Desná / Dessendorf Nejdek / Neudek
Dubí / Eichwald Nové Město pod Smrkem  / Neustadt a. d. Tafelfichte
Duchcov / Dux Novosedlice / Weißkirchlitz
Jablonec nad Nisou / Gablonz a. d. Neiße Nový Bor / Haida
Dolní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou / Niedergrund - St. Georgenthal Nový Jičín / Neutitschein
Dolní Poustevna / Nieder Einsiedel Pernink / Bärringen
Janov / Johannesberg Praha / Prag
Jedlová / Schönbrunn Raspenava / Raspenau
Josefův Důl / Josefsthal Rumburk / Rumburg
Frýdlant / Friedland Rýmařov / Römerstadt
Horní Maršov / Marschendorf Smržovka / Morchenstern
Hrádek nad Nisou / Grottau Sobědruhy / Soborten
Chodov / Chodau Sokolov / Falkenau a. d. Eger
Chomutov / Komotau Stráž – Machnín / Habendorf – Machendorf
Chrastava / Kratzau Svitavy / Zwittau
Jeseník / Freiwaldau Šluknov / Schluckenau
Jiříkov / Georgswalde Šumperk / Mährisch Schönberg
Kalná Voda – Mladé Buky / Trübenwasser – Jungbuch Teplice / Teplitz – Schönau
Karlovy Vary / Karlsbad Trutnov / Trautenau
Košťany / Kosten Uničov / Mährisch Neustadt
Kovářská / Schmiedeberg Ústí nad Labem / Aussig a. d. Elbe
Králíky / Grulich Varnsdorf / Warnsdorf
Graslitz / Graslitz Vejprty / Weipert
Krásná Lípa / Schönlinde Velký Šenov / Groß Schönau
Krupka / Graupen Vratislavice / Maffersdorf
Kryštofovo Údolí / Christophsgrund Žacléř / Schatzlar
Loket / Elbogen

Quelle / Zdroj: Laurin P., Nováková I. & Petrásková Ch. (2018): Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge nach 1945. – Liberec. /  Osudy Němců z Jizerských hor po roce 1945.
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Nachrevolutionärer Streit um Kompetenzen (1989 – 1992)

Der 17. November 1989 veränderte das politische System in der 
Tschechoslowakei und mischte die Karten der Macht neu. 

Damals „erinnerten“ sich viele Bürger wieder an ihre deutsche 
Herkunft. Sie rechtfertigten sich mit der Behauptung, im vorigen 
Regime hätten sie in der Öffentlichkeit nicht in ihrer Mutterspra-
che sprechen dürfen und auch nicht deutsche kulturelle Traditionen 
pflegen dürfen. Das stimmt zwar, aber man bedenke, welche lange 
vergangene Zeit das betrifft. Die Bekanntmachung des Innenminis-
teriums aus dem Jahr 1945 hat den Menschen tatsächlich verboten, 
in der Öffentlichkeit deutsch zu sprechen. Die Bekanntmachung des 
Innenministeriums betreffs „Umgang mit Bürgern deutscher Natio-
nalität“ vom 31. 3. 1950 hob jedoch das „Verbot, die deutsche Spra-
che in der Öffentlichkeit zu benutzen“ 14 auf. Später war dann die 
Praxis in einzelnen Orten recht unterschiedlich. In der Regel hing es 
von der Persönlichkeit des Sprechenden ab. 

Nach der Revolution von 1989 entstand beim Bürgerforum eine 
sog. deutsche Sektion mit Walter Piverka an der Spitze. Unter ihrer 
Führung konstituierte sich das Vorbereitungskomitee für den Ver-
band der Deutschen in der Tschechoslowakei. Das betreffende Ko-
mitee konstatiert in seiner Erklärung, unterschrieben von Pavel Hei-
nisch und Walter Piverka und datiert (bitte das Datum beachten!) 
schon am 11. 1. 1990, wortwörtlich, dass „die Kompetenzen der bis-
herigen Kulturverbandsleitung und der „Prager Volkszeitung“ nicht 
anerkannt werden ..., weil sie nicht die Interessen und Bedürfnisse 
der deutschen Nationalität verteidigen“. Zugleich werden die Mit-
glieder des Kulturverbands direkt und ausdrücklich zum Übertritt 
in den Verband der Deutschen aufgefordert. Allein diese Tatsache 
zeigt, dass der Verband der Deutschen von Anfang an bestrebt war, 
den Kulturverband zu übernehmen, also noch bevor ernsthafte Ver-
handlungen zwischen beiden Gruppierung begonnen hatten. 

Der neu entstandene Verband der Deutschen in der Tschechoslowa-
kei erklärte sich öffentlich zum einzigen demokratischen Repräsen-
tanten der deutschen Volksgruppe in der Republik. Gerechterweise 

Porevoluční spory o kompetence (1989 – 1992)

17. listopad 1989 změnil politické zřízení v Československu a za-
míchal mocenskými kartami. 

Tehdy si mnozí občané znovu „vzpomněli“ na svůj německý pů-
vod. Ospravedlňovali se tvrzením, že v minulém režimu nesměli 
mluvit na veřejnosti mateřským jazykem ani udržovat německé kul-
turní tradice. To je sice pravda, ale musíme si uvědomit, jak dávné 
minulosti se to týká. Vyhláška ministerstva vnitra z roku 1945 sku-
tečně zakazovala lidem mluvit německy na veřejnosti. Vyhláška mi-
nisterstva vnitra „Zacházení s občany německé národnosti“ z 31. 3. 
1950 však zrušila „zákaz používání německého jazyka na veřejnos-
ti“ 14. V pozdější době byla praxe v jednotlivých místech rozdílná. 
Zpravidla záleželo na osobnosti mluvčího. 

Po revoluci 1989 vznikla při Občanském fóru tzv. německá sek-
ce v čele s Walterem Piverkou. Pod její hlavičkou se ustanovil pří-
pravný výbor Svazu Němců v Československu. Uvedený výbor ve 
svém prohlášení, podepsaném Pavlem Heinischem a Walterem Pi-
verkou a datovaném (prosím nepřehlédněte!) již 11. 1. 1990, doslova 
konstatuje, že „neuznává kompetenci dosavadního vedení Kulturní-
ho sdružení a Prager Volkszeitung..., protože nehájí zájmy a potře-
by německé národnosti“. Zároveň přímo a výslovně vyzývá členy 
Kulturního sdružení, aby přestoupili do Svazu Němců. Už sám tento 
fakt ukazuje, že Svaz Němců usiloval o převzetí Kulturverbandu od 
samého počátku, tedy ještě dřív, než začala vážná jednání mezi obě-
ma uskupeními. 

Nově vzniklý Svaz Němců v Československu (Verband der Deu-
tschen in der Tschechoslowakei) se veřejně prohlašoval za jediné-
ho demokratického reprezentanta německého etnika v republice. Je 
spravedlivé mu připsat velký úspěch, když v červnu 1990 byli jeho 
zástupci Erich Kříž a Walter Piverka zvoleni za Občanské fórum do 
Federálního shromáždění, resp. do České národní rady8.

Svaz Němců v ČSFR (Verband der Deutschen) se po osmi měsí-
cích rozštěpil. Jednu frakci vedl Walter Piverka. Druhá část, vedená 
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muss sein großer Erfolg anerkannt werden, als im Juni 1990 seine 
Vertreter Erich Kříž und Walter Piverka für das Bürgerforum in die 
Föderalversammlung, resp. in den Tschechischen Nationalrat ge-
wählt wurden 8.  

Der Verband der Deutschen hat sich nach acht Monaten gespalten. 
Die eine Fraktion führte Walter Piverka. Der andere Teil, unter der 
Leitung von Pavel Heinisch, war bemüht, den neuen Verband zu 
entpolitisieren und ihn vom Bürgerforum zu trennen. Er ging zum 
Kulturverband über, der seinem Namen vorübergehend die Bezeich-
nung Verband der Deutschen hinzufügte 10b.  

Die Radikals aus dem ehemaligen Verband der Deutschen schmäh-
ten öffentlich die jahrzehntelange Arbeit der Gründer des Kulturver-
bands, die ihrer Organisation alle ihre Kräfte, ihr Herz gaben. Man-
che in der Leitung des Verbands der Deutschen warfen dem ganzen 
Kulturverband, ohne jede Ausnahme, eine „Belastung durch die 
kommunistische Vergangenheit“ vor. Dabei war ihr eigener Lebens-
lauf „nicht frei vom Kommunismus“ 26. Der Verband der Deutschen 
handelt so nach den Prinzipien der Kollektivschuld, die er selbst in 
anderen Fällen verurteilte. Eine grundsätzliche Rolle spielten dabei 
persönliche Konflikte und der ungerechte Ausschluss der Funktio-
näre aus der Kulturverbandsleitung im Jahr 1970. 

Man sollte durchaus wissen, dass einige Funktionäre des neu ge-
gründeten Verbands der Deutschen in der Tschechoslowakei und spä-
ter auch einige Funktionäre der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
in München, dem Kulturverband ultimative Forderungen stellten, die 
in seine interne demokratische Organisation eingriffen. Konkret ver-
langten sie, dass der Kulturverband seine interne Organisation der 
Struktur der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland an-
passen sollte, dass er sein Programm, in dem die Kultur die Priorität 
hatte, auch auf die Politik einschließlich der Durchsetzung von Resti-
tutionsansprüchen der Sudetendeutschen ausweitete, und der Kultur-
verband sollte die Verbandsleitung personell verändern. 

Im Unternehmerjargon ausgedrückt, war das der Versuch einer 
„feindlichen Übernahme“. Der erhoffte Gewinn wäre die starke 

Pavlem Heinischem, se snažila nový svaz odpolitizovat a oddělit se 
od Občanského fóra. Přešla pod Kulturní sdružení, které k svému 
názvu dočasně přidalo označení Svaz Němců 10b.  

Radikálové v bývalém Svazu Němců veřejně dehonestovali de-
sítky let práce zakladatelů Kulturverbandu, kteří věnovali své or-
ganizaci všechny síly a srdce. Někteří lidé ve vedení Svazu Němců 
přičítali celému Kulturverbandu, a to bez výjimky, „zatíženost ko-
munistickou minulostí“. Přitom ani jejich vlastní životopis „nebyl 
prost komunismu“ 26. Svaz Němců tak činil na principu kolektivní 
viny, kterou sám v jiných případech odsuzoval. Zásadní roli přitom 
sehrály osobní neshody a nespravedlivé vyloučení funkcionářů z ve-
dení Kulturního sdružení v roce 1970. 

Je dobré vědět, že někteří funkcionáři nově založeného Svazu 
Němců v Československu a později i Sudetoněmeckého sdružení 
v Mnichově kladli Kulturverbandu ultimativní požadavky, které za-
sahovaly do jeho demokratického vnitřního uspořádání. Konkrétně 
požadovali, aby Kulturverband přizpůsobil své vnitřní organizační 
uspořádání struktuře Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Ně-
mecku, aby rozšířil programovou prioritu z kultury i na politiku 
včetně prosazování restitučních nároků sudetských Němců a aby 
obměnil své personální vedení.  

Vyjádřeno podnikatelským žargonem, byl to pokus o „nepřátelské 
převzetí“. Očekávanou devizou měla být početná členská základna 
Kulturverbandu, jeho tradice a zavedené noviny s širokou čtenář-
skou základnou. Vstřebáním Kulturverbandu by Svaz Němců mohl 
promlouvat jménem celé německé menšiny v zemi a na základě této 
legitimity požadovat od československých a sudetoněmeckých or-
gánů finanční a materiální pomoc. 

Na tuto historii jsou dodnes různé pohledy. Spojení organizací, 
kdyby k němu tehdy bývalo došlo, nemuselo být špatnou volbou. 
Většina členů a funkcionářů obou organizací byla ochotná a připra-
vená spolupracovat. Bohužel někteří vyjednavači Svazu Němců „se 
vyznamenali“ zvlášť necitlivým přístupem a drsnými způsoby jedná-
ní. S tím se v memoárech a nahrávkách samozřejmě „nepochlubili“. 
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Mitgliederbasis des Kulturverbands, seine Traditionen und die gut 
eingeführte Zeitung mit einer breiten Leserschaft gewesen. Durch 
das Absorbieren des Kulturverbandes hätte der Verband der Deut-
schen im Namen der ganzen deutschen Minderheit im Lande spre-
chen können und aufgrund dieser Legitimierung hätte er von tsche-
choslowakischen und sudetendeutschen Stellen finanzielle und 
materielle Hilfe verlangen können. 

Zu dieser Geschichte gibt es bis heute unterschiedliche Ansichten. 
Die Vereinigung der Organisationen, wäre es dazu damals gekom-
men, hätte keine schlechte Wahl sein müssen. Die meisten Mitglie-
der und Funktionäre beider Organisationen waren Willens und auch 
bereit mitzuarbeiten. Leider zeichneten sich einige Unterhändler des 
Verbandes der Deutschen durch besonders unsensibles Vorgehen 
und eine raue Verhandlungsweise aus. Darüber schweigen sie aber 
geflissentlich in ihren Erinnerungen und Aufnahmen. Durch Intrigen 
und den Missbrauch ihres politischen Einflusses erreichten sie zum 
Beispiel auch, dass das Erscheinen der „Prager Volkszeitung“ vor-
übergehend eingestellt wurde (siehe schriftlicher Protest des Kul-
turverbandes Graslitz bereits am 12. 3. 1990). Durch ihr Verhalten 
riefen sie bei den Mitgliedern der damaligen Kulturverbandsleitung 
eine defensive Haltung und ablehnende Reaktionen hervor, was bis 
zur absoluten Verhärtung führte. Beleidigt fühlten sich aber auch 
viele ehrliche, politisch unbelastete Menschen an der Basis, die bei 
Mitgliedertreffen per Meinungsumfrage nach ihrer Ansicht gefragt 
wurden.

Die erwähnten „Unterhändler“ haben so die organisatorische 
Zweigleisigkeit der deutschen Minderheit in der Tschechischen Re-
publik auf dem Gewissen, die bis heute fortdauert. Eins steht jedoch 
fest, mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen und besseren diploma-
tischen Fähigkeiten der damaligen Akteure wäre die deutsche Min-
derheit in der Tschechischen Republik heute geschlossener und sie 
hätte nicht so viel Energie für interne Streitereien vergeudet. 

Inzwischen haben sich beide Organisationen der deutschen Min-
derheit soweit konsolidiert, dass eine eventuelle Vereinigung aus 
verfahrenstechnischen und organisatorischen Gründen schwierig 

Intrikami a zneužitím politického vlivu na příklad dosáhli dočasného 
zastavení vydávání novin Prager Volkszeitung (viz písemný protest 
Kulturního sdružení Kraslice již z 12. 3. 1990). Svým jednáním vy-
volali u členů tehdejšího vedení Kulturverbandu defenzivní postoj 
a odmítavou reakci, která vedla až k doslovnému zatvrzení. Uraženo 
se však cítilo i mnoho čestných, politicky nezatížených lidí v člen-
ské základně, která byla dotazována na názor při členských schůzích 
i formou anket. 

Zmínění „vyjednavači“ tak mají na svědomí organizační dvojko-
lejnost německé menšiny v ČR, která přetrvává dodnes. Je jisté, že 
při jiných osobnostních charakteristikách a lepších diplomatických 
schopnostech tehdejších aktérů by německá menšina v ČR byla nyní 
semknutější a nepromarnila by tolik energie vnitřními spory. 

Mezitím se obě organizace německé menšiny natolik konsolido-
valy, že případné sloučení se stalo obtížným z procesních a orga-
nizačních důvodů. Sympatický a realistický názor vyjádřila v roce 
1999 Irena Kuncová, bývalá prezidentka Shromáždění Němců v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku: „Členové Kulturverbandu udělali 
pro Němce mnoho dobrého. My na Moravě jsme neměli tu možnost, 
jinak bychom možná dnes byli také členy Kulturverbandu a také 
bychom možná nechtěli hlasovat pro jeho zrušení či změnu. Proto 
věřím, že bychom neměli nutit Kulturverband k rozpuštění, ale měli 
bychom mu nabídnout, aby spolupracoval se Shromážděním Něm-
ců. Měli bychom zvát Kulturverband k našim akcím, a naopak. Zá-
stupci Kulturverbandu by se měli účastnit našich schůzí, a naopak, 
abychom se vzájemně seznámili s naší problematikou a našli cestu 
k řešení. Až budeme tak daleko, že se obě organizace lépe poznají, 
přijde možná správný okamžik ke spojení. Pak možná obě strany 
ztratí obavu z potlačování nebo ztráty suverenity. Představuji si to 
jako partnerství dvou měst.“ 28

Pro současnou generaci Kulturverbandu jsou spory z let 1970 
a 1990 - 1992 minulostí, kterou nemůžeme změnit. O to víc nás těší, 
že se obě organizace německé menšiny stávají čím dál více partnery 
a že se naše činnost prolíná.     
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wäre. Ein sympathische und realistische Ansicht äußerte 1999 Irene 
Kunc, die ehemalige Präsidentin der Versammlung der Deutschen 
in Böhmen, Mähren und Schlesien: „Die Mitglieder des Kultur-
verbands haben für die Deutschen viel Gutes getan. Wir in Mähren 
hatten diese Möglichkeit nicht, vielleicht wären wir heute ebenfalls 
Mitglieder des Kulturverbands und würden möglicherweise auch 
nicht für seine Auflösung oder Änderung stimmen. Deshalb glaube 
ich, dass wir den Kulturverband nicht drängen sollten, sich aufzu-
lösen, sondern wir sollten ihm anbieten, mit der Versammlung der 
Deutschen zusammenzuarbeiten. Wir sollten den Kulturverband 
zu unseren Veranstaltungen einladen und umgekehrt. Die Vertreter 
des Kulturverbandes sollten unsere Sitzungen besuchen, und umge-
kehrt, dadurch könnten wir uns gegenseitig mit unserer Problematik 
vertraut machen und Lösungswege finden. Wenn wir dann so weit 
sein werden, dass sich beide Organisationen besser kennen, dann 
kommt vielleicht der richtige Augenblick zu einer Vereinigung. 
Dann verlieren vielleicht beide Seiten die Angst vor Unterdrückung 
oder Souveränitätsverlust. Ich stelle mir das wie eine Partnerschaft 
zweier Städte vor.“ 28

Für die heutige Generation des Kulturverbands sind die Streitig-
keiten aus den Jahren 1970 und 1990 - 1992 eine Vergangenheit, die 
wir nicht mehr ändern können. Umso mehr freut es uns, dass beide 
Organisationen der deutschen Minderheit immer mehr zu Partnern 
werden und dass sich unsere Aktivitäten durchdringen.     
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Der Kulturverband in den Jahren nach der Wende
(1990 – 2006)

Nach dem November 1989 konnte sich jeder, ganz ohne Furcht 
vor Folgen, zu seinen nationalen Wurzeln bekennen. Im freien Jahr 
1990 konnten die Mitglieder des Kulturverbands zum Beispiel wie-
der das Andenken an die Landsleute ehren, die am 4. 3. 1919 in Kaa-
den oder am 31. 7. 1945 in Aussig ums Leben gekommen sind 12.

Kurz nach der Revolution trat der bisherige Vorsitzende des Kul-
turverbandes der Bürger deutscher Nationalität Heribert Panster zu-
rück. Zu seinem Nachfolger wurde 1990 Walter Sitte aus Mährisch 
Trübau gewählt. 

Der Kulturverband erweiterte die Mitgliederbasis um einige ost-
böhmische und nordmährische Städte. In den Jahren 1990 - 1992 
hieß der Verein Verband der Deutschen - Kulturverband.  

Im Jahr 1993, beim 6. Kongress, wurde an die Spitze des Kul-
turverbands Rosemarie Knap (Warnsdorf) gewählt. Ihr stellvertre-
tender Vorsitzender wurde Erwin Altmann (Raspenau) und in der 
Funktion des Sekretärs wurde Alfred Bienert (Haida) bestätigt. Den 
neunköpfigen Vorstand ergänzten Hildegard Beutel (Maffersdorf), 
Ilse Häusler (Teplitz-Soborten), Hedwig Hurník (Komotau), Hilde-
gard Kopecká (Haida), Edwin Marks (Schatzlar) und Anton Theu-
mer (Weipert). Im Jahr 1999 arbeitete der Vorstand in folgender 
Zusammensetzung: Rosemarie Knap, Hildegard Kopecká, Hedwig 
Hurník, Ilse Häusler, Erwin Marks, Edeltraud Rojíková (Graslitz/
Rothau), Hildegard Beutel und Helga Malz (Weipert).

Obwohl die Vorsitzende des Verbands Rosemarie Knap aus Warns-
dorf nach Prag mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren musste, löste 
sie ihren Kräften und ihren Möglichkeiten entsprechend alle finan-
ziellen Angelegenheiten der Verbandszentrale und der Ortsgruppen  
und bewältigte nach und nach auch die Projekttätigkeit. Auch ei-
nige Ortsgruppen machten auf sich aufmerksam. So repräsentier-
te zum Beispiel der „Heimatchor“ aus Graslitz, unter Leitung von 
Edeltraud Rojíková, immer wieder die deutsche Minderheit in der 

Kulturverband v polistopadových letech
(1990– 2006)

Po listopadu 1989 se každý mohl bez obav z následků hlásit 
k národnostním kořenům. Ve svobodném roce 1990 mohli členo-
vé Kulturverbandu například znovu uctít památku krajanů, kteří 
zahynuli 4. 3. 1919 v Kadani nebo 31. 7. 1945 v Ústí nad La-
bem12.

Krátce po revoluci odstoupil dosavadní předseda Kulturního 
sdružení občanů německé národnosti Heribert Panster. Za jeho ná-
stupce byl v roce 1990 zvolen Walter Sitte z Moravské Třebové.

Kulturverband rozšířil členskou základnu o některá východočes-
ká a severomoravská města. V letech 1990–1992 se sdružení jme-
novalo Verband der Deutschen-Kulturverband. 

Při 6. kongresu 1993 byla do čela Kulturverbandu zvolena Rose-
marie Knap (Varnsdorf). Jejím místopředsedou se stal Erwin Alt-
mann (Raspenava) a ve funkci tajemníka byl potvrzen Alfred Bi-
enert (Nový Bor). Devítičlenné předsednictvo doplnili Hildegard 
Beutel (Vratislavice nad Nisou), Ilse Häusler (Teplice-Sobědru-
hy), Hedwig Hurník (Chomutov), Hildegard Kopecká (Nový Bor), 
Edwin Marks (Žacléř) a Anton Theumer (Vejprty). V roce 1999 
fungovalo předsednictvo ve složení: Rosemarie Knap, Hildegard 
Kopecká, Hedwig Hurník, Ilse Häusler, Erwin Marks, Edeltraud 
Rojíková (Kraslice/Rotava), Hildegard Beutel a Helga Malz (Vej-
prty).

Předsedkyně sdružení Rosemarie Knap, ač musela dojíždět do 
Prahy veřejnou dopravou až z Varnsdorfu, řešila podle svých sil 
a možností finanční záležitosti centrály a základních organizací 
a postupně zvládala i projektovou činnost. Také některé základ-
ní organizace na sebe upozornily. Např. kraslický pěvecký soubor 
Heimatchor pod vedením Edeltraud Rojíkové opakovaně repre-
zentoval německou menšinu v ČR na festivalu ve Strážnici, natočil 
vlastní CD, vystupoval v rozhlase i televizi a získal řadu ocenění 
v ČR i v Německu.    
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Tschechischen Republik auf dem Festival in Strážnice, er nahm 
eigene CD’s auf, trat im Rundfunk und im Fernsehen auf und er-
hielt eine Reihe von Preisen in der Tschechischen Republik und in 
Deutschland.    

CD Aufnahme von Liedern des Heimatchores, 2000
CD nahrávka písní sboru Heimatchor, r. 2000

Der Graslitzer Heimatchor beim Folklorfestival in Strážnice, 1995 
Kraslický soubor Heimatchor na folklórním festivalu ve Strážnici, 1995

CD Aufnahme in Graslitz am 18. 7. 2000
Nahrávání CD v Kraslicích 18. 7. 2000

Diplom für den Heimatchor, 
Strážnice 1995
Diplom pro soubor Heimatchor, 
Strážnice 1995

Urkunde der Stadt Rehau/Bayern 
für den Heimatchor, 2000
Ocenění souboru Heimatchor od 
bavorského města Rehau, r. 2000
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Das wichtigste Bindeglied zwischen den Mitgliedern des Kulturver-
bands blieb weiterhin das achtseitige Wochenblatt „Prager Volkszei-
tung“. Über sein inhaltliches, ideologisches und journalistisches Niveau 
wurde immer wieder gestritten. Deshalb wird es gut sein, wenn wir uns 
anhand von zwei stichprobenartig ausgesuchten Zeitungs exemplaren 
eine eigene Vorstellung über die Struktur der Artikel machen. 

Prager Volkszeitung Nr. 28 aus dem Jahr 1993: 

Seite Inhalt

1 Beschlüsse des 6. Kongresses des Kulturverbands mit Fotos, 
aktuelle Stellungnahmen der Politiker zu den deutsch-
tschechischen Beziehungen

2 Kurznachrichten aus der Welt der Finanzen, der Politik, der 
Kirche und der Kunst, Foto

3 Hinweis auf das Buch über den Prozess mit Heliodor Pika, 
Übersicht der Kirchen der USA, Fortsetzungsreihe Gustav 
Meyrink: Prag

4 Praktische Ratschläge für Gesundheit, Haushalt, Garten, 
Kochrezept, Witzzeichnung, Foto, Fortsetzungsreihe Gustav 
Meyrink: Prag

5 Leserbeiträge (Mitteilungen aus den Ortsgruppen, Gablonzer 
Kinder Erforschen die Vergangenheit der Stadt, Sage), 
Zeichnung und Geburtstagsgratulationen

6 Kulturspalte: Karel Gott als Maler, Erinnerungen eines 
Dortmunders an Prag

7 Wochenprogramme der Fernsehstationen ČT1, ČT2, MDR, 
ARD, ZDF, ORF

8 Humor, Kreuzworträtsel, Gartenecke, Zeichnungen, 
Impressum

Hlavním pojítkem mezi členy Kulturverbandu zůstával osmistrán-
kový týdeník Prager Volkszeitung. O jeho obsahové, ideové a žur-
nalistické úrovni se vedly spory. Proto bude dobré, když si o skladbě 
článků učiníme vlastní představu aspoň podle dvou namátkově vy-
braných čísel. 

Prager Volkszeitung č. 28 z roku 1993: 

strana Obsah

1 závěry 6. kongresu Kulturverbandu a fotografiemi, aktuální 
vyjádření politiků k česko-německým vztahům

2 Krátké zprávy ze světa financí, politiky, církve a vědy, 
ilustrační foto

3 Upoutávka na knihu o procesu s Heliodorem Pikou, přehled 
církví v USA, seriál Gustav Meyrink: Prag

4 Praktické rady pro zdraví, domácnost, zahradu, kuchyňský 
recept, kreslený vtip, ilustrační foto, pokračování seriálu 
Gustav Meyrink: Prag

5 Příspěvky čtenářů (oznámení ze základních organizací, 
pátrání jabloneckých dětí po minulosti města, pověst), 
kresba a gratulace k narozeninám

6 Kulturní rubrika: Karel Gott jako malíř, vzpomínka 
dortmundského občana na Prahu

7 Týdenní programy televizních stanic ČT1, ČT2, MDR, 
ARD, ZDF, ORF

8 Humor, křížovka, zahradní koutek, kresby, tiráž
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Wochenblatt „Prager Volkszeitung“ Nr. 23-24 aus dem Jahr 2005 
(zwölfseitige Doppelnummer, eine der letzten Ausgaben, Redaktion: Ing-
rid Pavel, Petra Lisy, Iris Drábek):

Seite Inhalt

1 Politische Kommentare zum aktuellen Geschehen in der 
Tschechischen Republik und zu den deutsch-tschechischen 
Beziehungen (Hans Gebe, Bernd Posselt), Foto

2 Kurznachrichten aus der Welt der Politik, der Geschichte, der 
Kirche, Foto, Bauernregel

3 Leserbeiträge, Fortsetzungsreihe Miroslav Dědič: Bevor das 
Eis auftaute, Foto

4-5 Praktische Ratschläge für Gesundheit, Haushalt, Küche, 
Witzzeichnung, Fotos, Fortsetzung Miroslav Dědičs Buch

6 Leserbeiträge, Fortsetzung Miroslav Dědičs Buch

7 Kulturspalte: Buchhinweis, Artikel über die Ankunft der 
irischen Franziskanermönchen (sog. Hyberner) in Prag, 
Kurzporträt des Malers Thomas Zach, Fotografie und 
Malerei 

8 Leserbeiträge (Mitteilungen der Ortsgruppen, Ausflugstipps, 
Foto, Geburtstagsgratulationen

9-10 Zweiwochenprogramm der Fernsehstationen ČT1, ČT2, 
Nova, Bayern, ARD, ZDF und der deutschen Sendungen des 
Tschechischen Rundfunks

11 Fotoreportage vom Sudetendeutschen Tag in Augsburg, 
einschließlich des Stands der „Prager Volkszeitung“, 
Leserinnenbeitrag

12 Humor, Kreuzworträtsel, Gartenecke, Zeichnungen, 
Impressum

Frau Knap und dem Vorstand ist es durch aufopfernden Einsatzge-
lungen, die Existenz des Kulturverbands zu behaupten. Der Verband 
musste jedoch schwerem finanziellem und organisatorischem Druck 
widerstehen. Schließlich war er 2005/2006 gezwungen, den Prager 
Hauptsitz des Verbandes und die Redaktion des Wochenblatts zu 

Týdeník Prager Volkszeitung č. 23-24 z roku 2005 (dvanáctistránkové 
dvojčíslo, jedno z posledních, redakce: Ingrid Pavel, Petra Lisy, Iris 
Drábek):
strana Obsah

1 Politické komentáře k aktuálnímu dění v ČR a k česko-
německým vztahům (Hans Gebe, Bernd Posselt), ilustrační 
foto

2 Krátké zprávy z politiky, historie, církve, ilustrační foto, 
pranostiky o počasí

3 Příspěvky čtenářů, seriál Miroslav Dědič: Než roztály 
ledy, foto

4-5 Praktické rady pro zdraví, domácnost, kuchyň, ilustrační 
fotky, pokračování Dědičova seriálu

6 Příspěvky čtenářů, pokračování Dědičova seriálu

7 Kulturní rubrika: knižní upoutávka, článek o příchodu 
hyberniánských mnichů do Prahy, medailónek malíře 
Thomase Zacha, fotografie a malby 

8 Příspěvky čtenářů (oznámení základních organizací, tip na 
výlet, foto), gratulace k narozeninám

9-10 Dvoutýdenní program televizních stanic ČT1, ČT2, Nova, 
Bayern, ARD, ZDF a německého vysílání Českého rozhlasu

11 Fotoreportáž ze Sudetoněmeckého dne v Augsburgu, včetně 
stánku Prager Volkszeitung, příspěvek čtenářky

12 Humor, křížovka, zahradní koutek, kresby, tiráž

Paní Knapové a předsednictvu se podařilo s obětavým nasazením 
uhájit existenci Kulturního sdružení. Sdružení však muselo odolá-
vat těžkým finančním a organizačním tlakům. Přesto bylo nakonec 
donuceno na přelomu let 2005/2006 vyklidit pražskou centrálu i re-
dakci týdeníku. Vydávání Prager Volkszeitung bylo po 55 letech z fi-
nančních důvodů zastaveno. Část archivních dokumentů byla převe-
zena do Muzea města Ústí nad Labem. Kulturní sdružení se ocitlo 
nad propastí zániku. Přežívalo jen ve venkovských pobočkách a bez 
informačních pojítek 12. 
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Titelseite der Prager Volkszeitung vom 16. Oktober 2003
Titulní stránka týdeníku Prager Volkszeitung ze 16. 10. 2003

Bild aus der Ratstagung, Prag 22. November 2000
Z jednání rady, Praha 22. 11. 2000
Foto E. Lederer

Bild von der Ratstagung, Prag 22. November 2000
Z jednání rady v Praze 22. 11. 2000
Foto E. Lederer
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räumen. Das Herausgeben der „Prager Volkszeitung“ wurde nach 
55 Jahren aus finanziellen Gründen eingestellt. Ein Teil der Archiv-
dokumente kam in das Museum der Stadt Aussig. Der Kulturver-
band stand direkt vor dem Untergang. Er überlebte nur in Filialen 
auf dem Land und war ohne informative Bindeglieder 12. 

Auf der Sitzung in Prag am 15. 6. 2006 resignierte der Vorstand 
des Kulturverbandes in der Zusammensetzung: Rosemarie Knap 
(Vorsitzende), Hildegard Kopecká (stellvertretende Vorsitzende), 
Margarethe Bauer, Hilde Beutel, Ilse Häusler, Hedi Hurník, Gisela 
Javůrek, Erich Lederer, Edwin Marks und Edeltraud Rojíková, die 
zugleich den Redaktionsrat des Wochenblatts „Prager Volkszeitung“ 
bildeten. 

Die zweite Krise des Kulturverbands in den Jahren 2005–2006 
wurde durch mehrere äußere und interne Gründe ausgelöst. An ers-
ter Stelle standen wirtschaftliche Gründe. Der Kulturverband setzte 
zwar seine traditionelle Tätigkeit fort, musste sich aber der schlag-
artigen Verteuerung der Dienstleistungen, den niedrigeren Realein-
künften und dem Verlust bisheriger Unterstützungen und Räumlich-
keiten seitens der Gemeinden, Städte und Gewerkschaften in den 
aufgelösten Industrieunternehmen, anpassen. Das Jahr 1989 traf die 
Gründergeneration des Kulturverbands als die bereits „ältere Gene-
ration“. Es machte sich eine gewisse Trägheit sowie auch ein Kräfte- 
und Mobilitätsverlust bemerkbar. Der Kulturverband als Ganzes hat 
sich die neuen Trends in der Projekttätigkeit, in der Kommunikation 
mit Politikern und der Öffentlichkeit und bei der Nutzung der Me-
dien nicht zu Eigen gemacht.

Heute fällt es uns schwer, sich in die Mentalität der Gründergene-
ration des Kulturverbands hineinzuversetzen. Bitte vergleichen wir 
doch: Vor 1989 mussten die Grundorganisationen, bevor sie eine be-
liebige Veranstaltung machen durften, zuerst die Zustimmung und 
die materielle oder finanzielle Unterstützung vom zuständigen Na-
tionalausschuss bekommen sowie von den örtlichen Organisationen 
der Nationalen Front und der KPTsch. Sie mussten das Szenario ge-
nau einhalten sowie alle Bedingungen, finanziellen Limits und Zeit-
termine, die von diesen Organen diktiert und kontrolliert wurden. 

Na schůzi v Praze 15. 6. 2006 rezignovalo předsednictvo Kul-
turverbandu, které bylo současně redakční radou týdeníku Prager 
Volkszeitung, ve složení: Rosemarie Knap (předsedkyně), Hilde-
gard Kopecká (místopředsedkyně), Margarethe Bauer, Hilde Beu-
tel, Ilse Häusler, Hedi Hurník, Gisela Javůrek, Erich Lederer, Edwin 
Marks a Edeltraud Rojíková. 

Druhou krizi Kulturverbandu v letech 2005–2006 vyvolalo více 
vnějších a vnitřních příčin. Na prvním místě byly důvody ekono-
mické. Kulturverband sice pokračoval v tradiční činnosti, ale mu-
sel se přizpůsobovat prudkému zdražování služeb, nižším reálným 
příjmům a ztrátě dosavadní podpory a prostor ze strany obcí, měst 
a odborů v rušených průmyslových podnicích. Rok 1989 zastihl za-
kladatelskou generaci Kulturverbandu již o generaci starší. Projevila 
se určitá setrvačnost, úbytek sil a mobility. Kulturní sdružení jako 
celek nezachytilo nové trendy v projektové činnosti, v komunikaci 
s politiky a veřejností a ve využití médií.

Dnes je pro nás těžké vcítit se do mentality myšlení zakladatelské 
generace Kulturverbandu. Prosím porovnejme: Před rokem 1989 
musely základní organizace dřív, než směly uspořádat jakoukoliv 
akci, nejprve získat souhlas, materiální či finanční podporu od pří-
slušného národního výboru a místních organizací Národní fronty 
a KSČ. Musely přesně dodržet scénář, podmínky, finanční limity 
a časové termíny, nadiktované a kontrolované těmito orgány. Balan-
covaly na úzkém laně, aby si udržely vybudované kontakty a důvě-
ryhodnost. Snažily se neudělat chybu, která by je odřízla od podpory 
v příštích letech. Jiné cesty nebylo. Naopak dnes hraje pro činnost 
spolků a svazů klíčovou roli shánění financí formou veřejných sou-
těží. Žádný spolek si nemůže sám výhradně určovat způsob krytí vý-
loh. Musí si úzkostlivě hlídat přesně dodržení podmínek, finančních 
mantinelů a časových termínů, nadiktovaných a kontrolovaných 
poskytovatelem dotace. Snaží se budovat kontakty a důvěryhod-
nost, a naopak usiluje neudělat chybu, která by jej odřízla od dotací 
v příštích letech. Jiné cesty není. Je v tom tolik dobových odlišností! 
Jen politický diktát je nahrazen ekonomickými tlaky.
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Sie balancierte auf einem dünnen Seil, um die geschaffenen Kontak-
te und die eigene Glaubwürdigkeit zu erhalten. Sie bemühten sich, 
keinen Fehler zu machen, der sie in den nächsten Jahren von der Un-
terstützung abschneiden würden. Einen anderen Weg gab es nicht. 
Dagegen spielt heute für die Tätigkeit von Vereinen und Verbänden 
das Beschaffen von Finanzen in Form von Ausschreibungen eine 
Schlüsselrolle. Kein Verein kann ausschließlich selbst bestimmen, 
wie er seine Auslagen decken will. Er muss peinlichst das Einhal-
ten von Bedingungen, von finanziellen Grenzen und Zeitterminen 
überwachen, die der Subventionsgeber diktiert und kontrolliert. Er 
versucht Kontakte aufzubauen und Vertrauen, bemüht sich umge-
kehrt keinen Fehler zu machen, der ihn von den Subventionen kom-
mender Jahren abschneiden würde. Einen anderen Weg gib es nicht. 
Darin liegen so viele zeitlich bedingte Unterschiede! Lediglich das 
politische Diktat wurde durch wirtschaftlichen Druck ersetzt.

In der Redaktion der Prager Volkszeitung, 2005
V redakci novin Prager Volkszeitung, 2005  
v.l.n.r./zleva: ?, Edwin Marks, Gisela Javůrek, Hilde Kopecká, ?, 
Hedwig Hurník, Edeltraud Rojík, Ingrid Pavel, Iris Drábek
Foto E. Lederer

Bild von der Ratstagung in Prag 2003
Obrázek z jednání rady v Praze 2003
Reihen v.l.n.r. / řady zleva: 1. ?, 2. ?, Margarethe Bauer, 3. Hilde Beutel, 
Werner Hartig, Ingeborg Hatschbach, 4. Taťána Matoušková, Dieter 
Glogowski, 5. Gisela Javůrek. 
Foto E. Lederer
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Die Landesversammlung der deutschen Vereine in der 
Tschechischen Republik (seit 1992) 

Während Verband der Deutschen seine Tätigkeit mit dem Zerfall der 
Tschechoslowakei beendete, setzte der Kulturverband seine Arbeit fort 8. 
Die übrigen, nach dem November 1989 entstandenen Regionalvereine, 
gründeten auf der Konferenz vom 7. 11. 1992 in Reichenberg einen 
Dachverband – die Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, 
Mähren und Schlesien. Die Anzahl der rechtlich selbständigen Subjekte 
pendelte sich auf 22 ein. Die Gesamtzahl der Mitglieder in allen Verei-
nen der Landesversammlung wird mit bis zu 7.000 angegeben 22. Heute 
haben viele Deutsche eine doppelte Mitgliedschaft, nämlich in Vereinen 
der Landesversammlung und im Kulturverband, sie nutzen so die ver-
fügbaren lokalen Möglichkeiten einschließlich der Begegnungszentren.

Der Elan, die Begeisterung und Ausdauer, mit denen sich die 
verhältnismäßig jungen Zugpferde der neuen Vereine in den 90-er 
Jahren an die Arbeit machten, z.B. in Mährisch Trübau, Troppau, 
Hultschin, Brünn, Netschetin und anders wo, verdient aufrichtige 
Bewunderung. Sie erinnerten stark an den Anfangselan des Kultur-
verbandes. Neue Vereine entstanden auch dort, wo der Kulturver-
band nicht tätig sein durfte, vor allem in Nordmähren und in Schle-
sien. Die Funktion des Präsidenten der Landesversammlung der 
Deutschen übten nacheinander Erwin Šolc, Walter Piverka, Hans 
Korbel, Irene Kunc und Martin Dzingel aus. Die heutige Landes-
versammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, 
e.V., hat ihren Sitz in Praha – Smíchov, Náměstí 14. října 1. Die 
Landesversammlung veranstaltet in Prag regelmäßig eine dreitägige 
Konferenz, die in einer Großveranstaltung, dem Kulturtreffen der 
Deutschen, gipfelt, bei der auch der Kulturverband zu Gast ist. 

Bestandteil der Landesversammlung der deutschen Vereine in der 
Tschechischen Republik ist die Organisation Bohemia Troppau in Trop-
pau (Direktor Richard Neugebauer). Er ist zuständig für die Umvertei-
lung der Finanzkredite, die die Regierung der BRD für Kleinunterneh-
mer in der Tschechischen Republik zur Verfügung stellt (http://www.
landesversammlung.cz/de). Die Organisation BUSOW (Bildungs- und 
Sozialwerk = Vzdělávací a sociální dílo, o.p.s.) in Troppau (Direktor 

Shromáždění německých spolků v ČR
(od roku 1992) 

Zatímco Svaz Němců ukončil činnost s rozpadem Českosloven-
ska, Kulturverband pokračoval ve své práci 8. Ostatní polistopado-
vé regionální spolky vytvořily na konferenci 7. 11. 1992 v Liberci 
zastřešující svaz - Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku (Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren 
und Schlesien). Počet právně samostatných subjektů tohoto svazu se 
záhy ustálil na čísle 22. Celkový počet členů ve všech spolcích Shro-
máždění dohromady se udává až 7 00022. Mnoho Němců má dnes 
dvojí členství ve spolcích Shromáždění a Kulturverbandu, a využívá 
tak dostupných místních možností včetně potkávacích středisek.

Elán, nadšení a vytrvalost, s jakým se poměrně mladí tahouni no-
vých spolků v 90. letech pustili do práce, např. v Moravské Třebové, 
Opavě, Hlučíně, Brně, Nečtinách a jinde, si zaslouží upřímný obdiv. 
Nápadně připomínaly počáteční elán Kulturverbandu. Nové spol-
ky se vytvářely také tam, kde dříve Kulturverband nesměl působit, 
hlavně na severní Moravě a ve Slezsku. Funkci prezidenta Shro-
máždění Němců postupně vykonávali Erwin Šolc, Walter Piverka, 
Hans Korbel, Irene Kunc a Martin Dzingel. Nynější Shromáždění 
německých spolků v ČR, z.s., sídlí v Praze – Smíchově, Náměstí 14. 
října 1. Shromáždění pravidelně pořádá v Praze třídenní konferenci, 
vrcholící Velkým kulturním setkáním Němců (Großveranstaltung), 
kde hostuje i Kulturverband. 

Součástí Shromáždění německých spolků v ČR je organizace Bo-
hemia Troppau v Opavě (ředitel Richard Neugebauer). Přerozdělu-
je finanční úvěry poskytované vládou SRN pro drobné podnikatele 
v ČR (http://www.landesversammlung.cz/de). Organizace BUSOW 
(Vzdělávací a sociální dílo, o.p.s.) v Opavě (ředitel Richard Neu-
gebauer) přerozděluje finanční příspěvky vlády SRN na lázeňskou 
a rehabilitační péči pro občany německých spolků v ČR, kteří se 
narodili před rokem 1946. 

Shromáždění německých spolků je zřizovatelem Základní školy 
německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna v Praze 
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Richard Neugebauer) verteilt auch die Finanzmittel der Regierung der 
BRD für Kur- und Rehabilitationsbehandlungen für die Bürger in den 
deutschen Vereinen der ČR, die vor 1946 geboren wurden. 

Die Landesversammlung der deutschen Vereine ist Träger der 
Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung und des Tho-
mas-Mann-Gymnasiums in Prag mit erweitertem Deutschunterricht 
(Direktor Jiří Chmelař). Auch die Tätigkeit dieser privaten schuli-
schen Einrichtung subventioniert die Regierung der BRD mit be-
trächtlichen Summen. 

Die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechi-
schen Republik gibt seit 2013 die Zeitschrift LandesECHO heraus. Sie 
ist jetzt das einzige gesamtstaatliche Periodikum der deutschen Min-
derheit im Lande. Seine siebenköpfige Redaktion unter Leitung von 
Steffen Neumann wird personell und finanziell von der Tschechischen 
Republik und der Bundesrepublik Deutschland abgesichert. Diese 
Zeitschrift knüpfte an die Monatszeitschrift Landeszeitung an, die seit 
1999 erschien. Diese war wiederum die Fortsetzung des Landes-An-
zeigers, der 1994 als Beilage der „Prager Zeitung“ erschienen war. 

Die „Prager Zeitung“ aus dem Jahr 1991 war ursprünglich als un-
abhängiges Presseorgan aller deutschen Gruppierungen im Lande 
gedacht. Der Kulturverband wollte aber in der Zeit der kulminieren-
den Streitigkeiten mit dem Verband der Deutschen in der Tschecho-
slowakei sein eigenes erfolgreiches Presseorgan nicht aufgeben. Die 
Redaktion der „Prager Zeitung“ geriet im Laufe der Zeit auch mit 
der Landesversammlung der Deutschen in Konflikt, die dann be-
gann, die oben erwähnte Abfolge von Zeitschriften herauszugeben. 

Das weitere Wochenblatt, die „Prager Zeitung“, das sich auch die 
in der Tschechischen Republik lebenden deutschen Staatsbürger 
wendete, ging 2016 ein. Die „Prager Volkszeitung“, das traditio-
nelle Wochenblatt des Kulturverbands, endete 2005, nach 55 Jahre 
währender Existenz, wenn wir in diese Zeit auch die Vorgängerzei-
tung „Aufbau und Frieden“ einbeziehen. Das Kulturministerium der 
Tschechischen Republik war nicht bereit, mehr Periodika für eine 
zahlenmäßig kleine nationale Minderheit zu subventionieren. 

s rozšířenou výukou němčiny (ředitel Jiří Chmelař). Také činnost 
tohoto soukromého školského zařízení významně dotuje vláda SRN. 

Shromáždění německých spolků v ČR vydává od roku 2013 časo-
pis LandesECHO. Ten nyní zůstává jediným celostátním periodikem 
německé menšiny v zemi. Jeho sedmičlenná redakce pod vedením 
Steffena Neumanna je personálně a finančně zajištěna z ČR a SRN. 
Časopis navázal na měsíčník Landeszeitung (Zemské noviny), vy-
cházející od roku 1999. Ten byl zase pokračovatelem Landes-Anzei-
ger (Zemského věstníku),který vycházel od roku 1994 jako příloha 
Prager Zeitung (Pražských novin).

Noviny Prager Zeitung z roku 1991 byly původně zamýšlené jako 
nezávislý tisk všech německých seskupení v zemi. Kulturverband se 
však nechtěl v době vrcholících sporů se Svazem Němců v Česko-
slovensku vzdát vlastního úspěšného tisku. Redakce Prager Zeitung 
se časem dostala do sporu i se Shromážděním Němců, které pak 
začalo vydávat výše uvedený sled časopisů. 

Další týdeník Prager Zeitung (Pražské noviny), který se obracel 
i na německé státní příslušníky žijící v ČR, zanikl v roce 2016. 
Prager Volkszeitung, tradiční týdeník Kulturverbandu, zanikl v roce 
2005 po 55 letech existence, započítáme-li do této doby i jeho před-
chůdce Aufbau und Frieden. Ministerstvo kultury ČR není ochotno 
dotovat více periodik pro početně malou národnostní menšinu. 
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Der heutige Kulturverband – Verein der Deutschen und Freunde 
deutscher Kultur in der Tschechischen Republik (seit 2006)

Seit 2006 kommt es in den Ortsgruppen des Kulturverbands not-
gedrungen zum Generationenwechsel in der Vereinsleitung. Die 
verdienten Mitglieder im Vorstand und in den lokalen Organisatio-
nen werden nach und nach von neuen Zugpferden ersetzt. Eine Rei-
he von Ortsgruppen ist leider verstummt, weil dort keine jüngeren 
Organisatoren zur Verfügung standen (z.B. Asch, Chodau, Reichen-
berg, Rumburg, Schönlinde). Deren Gründungsmitglieder treffen 
sich jedoch formlos auch weiterhin. 

Zur neuen Vorsitzenden des Kulturverbands wurde am 15. 6. 2006 
Irene Novak (Gablonz an der Neiße / Prag) gewählt. Als weitere 
Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Hilde Beutel (Aussig), Hed-
wig Hurník (Komotau), Hildegard Kopecká (Haida), Erich Lederer 
(Aussig), Ingrid Pavel (Prag) und Petr Rojík (Rothau). 

Im Jahr 2007 gelang es Irene Novak, im Haus der nationalen 
Minderheiten (Vocelova 602/3, Praha 2) ein neues Domizil für den 
Hauptsitz des Verbandes und die Prager Filiale des Kulturverbands 
zu bekommen. Träger des Hauses ist der Magistrat der Hauptstadt 
Prag. Die Organisationen der nationalen Minderheiten finden hier 
Büroräume und geeignete Räumlichkeiten für Sitzungen, Ausstel-
lungen, Seminare und andere Zusammenkünfte. Ein ermunterndes 
Signal war 2009 die Jubiläumsausstellung zum 40. Jahrestag der 
Gründung des Kulturverbandes und die Begleitbroschüre von Irene 
Novak und Ingrid Pavel. 

Im Jahr 2015 hat sich der Kulturverband der Bürger deutscher 
Nationalität in „Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR“ 
(„Verein der Deutschen und der Freunde deutscher Kultur in der 
Tschechischen Republik“) umbenannt. Den traditionellen deutschen 
Namen hat der Verein beibehalten. Mit der Änderung des tschechi-
schen Namens reagierte er auf eine Bedingung des neuen Bürger-
lichen Gesetzbuches. Zugleich bekundete er seine Offenheit gegen-
über tschechischen Sympathisanten und tschechischen Bürgern mit 
deutschen familiären Wurzeln, die ihre Mitgliedschaft anmelden. 

Dnešní Kultuverband – Spolek Němců a přátel německé kultury 
v ČR (od roku 2006)

Od roku 2006 nevyhnutelně dochází v základních organizacích 
Kulturverbandu ke generačním výměnám vedení. Zasloužilé za-
kládající členy v předsednictvu a místních organizacích postupně 
nahrazují noví tahouni. Celá řada základních organizací se bohužel 
odmlčela, protože se zde nenašli mladší organizátoři (např. Aš, Cho-
dov, Liberec, Rumburk, Krásná Lípa). Jejich zakládající členové se 
však často scházejí neformálně dál. 

Novou předsedkyní Kulturního sdružení byla 15. 6. 2006 zvolena 
Irena Nováková (Jablonec nad Nisou / Praha). Dalšími členy před-
sednictva se stali: Hilde Beutel (Ústí nad Labem), Hedwig Hurník 
(Chomutov), Hildegard Kopecká (Nový Bor), Erich Lederer (Ústí 
nad Labem), Ingrid Pavel (Praha) a Petr Rojík (Rotava).

Bei der Ratsitzung in Prag 2006 gibt Renate Knap (rechts) ihren Vorsitz an 
Irene Novák ab. In der Mitte steht Peter Barton (Sudetendeutsches Büro).
Na zasedání rady v Praze 2006 předává Renate Knap předsednickou 
štafetu Ireně Novákové. Uprostřed stojí Peter Barton (Sudetoněmecká 
kancelář). 
Foto E. Lederer
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Entsprechend der 2017 angenommenen Satzung ist der Kultur-
verband eine freiwillige und politisch unabhängige Organisation. Er 
vereint die in der Tschechischen Republik und im Ausland leben-
den Personen ohne Rücksicht auf ihre politische und Religionszu-
gehörigkeit. Sie wahrt die Interessen der deutschen Minderheit in 
Böhmen, Mähren und Schlesien. Der Verein bemüht sich um die 
Entfaltung der nationalen Identität der deutschen Minderheit in der 
Tschechischen Republik und um die Rehabilitierung der Angehö-
rigen nationaler Minderheiten, die auf dem Territorium der Tsche-
chischen Republik verfolgt oder diskriminiert wurden. Er pflegt die 
deutsche Sprache, die lokalen deutschen Dialekte und Folklore, er 
befriedigt die kulturellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse von 
Bürger deutscher Nationalität. Er kooperiert mit allen deutschen 
Verbänden in der Tschechischen Republik und mit allen, die sich 
mit deutsch-tschechischen Beziehungen befassen. 

V roce 2007 se podařilo Ireně Novákové získat pro centrálu a praž-
skou pobočku Kulturverbandu nové sídlo v Domě národnostních 
menšin (Vocelova 602/3, Praha 2). Jeho zřizovatelem je Magistrát 
hlavního města Prahy. Organizace národnostních menšin zde na-
cházejí kanceláře a vhodné prostory pro schůze, výstavy, semináře 
a jiná setkání. Povzbudivým signálem byla v roce 2009 jubilejní 
putovní výstava k 40. výročí založení Kulturverbandu a doprovodná 
brožura od Ireny Novákové a Ingrid Pavel.

V roce 2015 se Kulturní sdružení občanů německé národnosti pře-
jmenovalo na Spolek Němců a přátel německé kultury. Německý 
tradiční název Kulturverband si spolek ponechal. Změnou českého 
názvu reagoval na podmínku nového občanského zákoníku. Sou-
časně deklaroval otevřenost vůči českým sympatizantům a českým 
občanům s německými rodinnými kořeny, kteří se hlásí ke členství.

Podle stanov přijatých v roce 2017 je Spolek Němců a přátel ně-
mecké kultury v ČR (Kulturverband) dobrovolná a politicky nezá-
vislá organizace. Sdružuje osoby žijící v ČR i v zahraničí bez ohledu 
na jejich politickou a náboženskou příslušnost. Hájí zájmy německé 
menšiny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Spolek usiluje o roz-
víjení národní identity německé menšiny v ČR, a o rehabilitaci pří-
slušníků národnostních menšin, kteří byli na území ČR pronásledo-
váni nebo diskriminováni. Pečuje o německý jazyk, místní německá 
nářečí a folklór, uspokojuje kulturní a společenské potřeby občanů 
německé národnosti. Spolupracuje se všemi německými svazy v ČR 
a se všemi, kdo se zabývají česko-německými vztahy. 

Nach der Vorstandsitzung in Prag, 2014
Po jednání předsednictva v Praze, 2014

Der neu gewählter Vorstand, Prag 2006
Nově zvolené předsednictvo, Praha 2006
V.l.n.r./zleva: Erich Lederer, Dieter Glogowski, Liběna Glogowski, 
Ingrid Pavel, Hildegard Kopecká, Irene Novak, Peter Barton (Gast/
host), Petr Rojík, Hedwig Hurník    
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Zur Zeit zählt der Kulturverband etwa tausend Mitglieder in 20 
Ortsgruppen. Aber nur etwa zwei Drittel der Organisationen üben 
eine systematische und thematisch bunte Tätigkeit aus. Ortsgrup-
penbefinden sich in Prag und in den Bezirken Karlsbad, Aussig, 
Reichenberg und Königgrätz 27. Der neunköpfige Vorstand kommt 
zweimal im Jahr zusammen und die Jahresversammlung findet jähr-
lich statt. Die Vorsitzende des Vereins gibt mit Hilfe von Berichter-
stattern dreimal im Jahr ein vom Staat registriertes Infoblatt heraus.

Die derzeitige Tätigkeit des Vereins konzentriert sich auf Kultur, 
die Pflege nationaler Traditionen, Bildungsreisen, Wanderungen, 
Ausstellungen, Vorträge, Konzerte, Renovierung von Denkmälern, 
die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Museen, Schu-
len, Kirchen und Medien bei der Erforschung der deutsch-tschechi-
schen Beziehungen und der regionalen Geschichte. Bei mehreren 
Film-, Buch-, Fernseh- und Rundfunkprojekten (Komotau, Gablonz 
a.d.N, Graslitz, Prag) hat sich der Verein eingebracht sowie auch 
bei dem Projekt Paměť národa (Gedächtnis der Nation). Für alle 
Mitglieder sind Kommunikation untereinander und soziale Bindun-
gen sehr wichtig. Dadurch, dass der Kulturverband überwiegend 
im Umfeld älterer Menschen agiert, wird die soziale Hilfe und die 
Solidarität zwischen den Mitgliedern immer wichtiger. Als Beispiel 
zu nennen sind Besuche und Gratulationen zu runden Geburtstagen, 
zu goldenen und diamantenen Hochzeiten, Krankenbesuche, Kurbe-
handlungen (dank der Organisation BUSOW), die Zusammenarbeit 
mit der Pfarrcaritas und Altenklubs, Beförderung und Hilfe bei Be-
hördengängen, Übersetzung von Briefen, bis vor kurzem auch Ver-
mittlung von Finanzhilfen der Ackermann-Gemeinde für Bürger mit 
niedrigen Renten usw.     

Der Vorstand des Vereins der Deutschen arbeitet in folgender 
Zusammensetzung (Stand März 2019): Irene Novak (Vorsitzende, 
Prag), Petr Rojík (stellvertretender Vorsitzender, Graslitz/Rothau), 
Soňa Šimánková (Graslitz/Rokytzan), Erich Lederer (Aussig), 
Hildegard Kopecká (Haida), Brigitta Jonášová (Reichenberg-Maf-
fersdorf), Sieglinde Teschauer (Wildstein bei Eger), Petra Laurin 
(Gablonz an der Neiße), Ingrid Pavel (Prag/Beroun) und Jiří Vidím 
(Prag). 

Nyní má Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR (Kulturver-
band) zhruba tisíc členů ve 20 základních organizacích. Ale jen při-
bližně dvě třetiny organizací vykonávají systematickou a tematicky 
pestrou činnost. Základní organizace se nacházejí v Praze a v krajích 
Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém 27. Deví-
tičlenné předsednictvo se schází dvakrát ročně a výroční shromáždění 
jednou ročně. Předsedkyně spolku za pomoci korespondentů vydává 
třikrát ročně státem registrovaný informační zpravodaj Infoblatt.

Současná činnost spolku se zaměřuje na kulturu, udržování národ-
nostních tradic, poznávací zájezdy, vycházky, výstavy, přednášky, 
koncerty, obnovu památek, spolupráci s výzkumnými institucemi, mu-
zei, školami, církvemi a médii při výzkumu česko-německých vztahů 
a regionální historie. Spolek přispěl do několika filmových, knižních, 
televizních a rozhlasových projektů (Chomutov, Jablonec, Kraslice, 
Praha) včetně projektu Paměť národa. Důležitá pro jeho členy je vzá-
jemná komunikace a sociální vazba. Tím, že se Kulturverband pohy-
buje v prostředí převážně starších lidí, nabývá na důležitosti sociální 
výpomoc a solidarita mezi členy. Příkladem jsou návštěvy a gratulace 
ke kulatým narozeninám, zlatým a diamantovým svatbám, návštěvy 
nemocných, lázeňská péče (díky organizaci BUSOW), spolupráce 
s farními charitami a s kluby důchodců, doprava a pomoc při jednání 
na úřadech, překlady dopisů, do nedávna i zprostředkování finančních 
příspěvků Ackermann-Gemeinde pro občany s nízkým důchodem atd.   

Volksfest an der Egerquelle zum 
Beitritt der ČR in die EU, 1. Mai 
2014 
Slavnost u pramene Ohře 1. 5. 
2014, v den vstupu ČR do EU

Mitglieder aus Prag, Maffersdorf und 
Haida am Denkmal bei Haida, 2016
Členové z Prahy, Vratislavic a Nového 
Boru u památníku v Novém Boru, 2016 
Foto I. Novak
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Als Delegierte im Rat der Regierung für nationale Minderheiten 
wechselten sich mit der Zeit Alfred Bienert (Haida), Erich Lederer 
(Aussig), Irene Novak und Petr Rojík ab. Im Unterausschuss für die Zu-
sammenarbeit mit den Selbstverwaltungsorganen ist Petra Laurin tätig.  

Sehr wichtig ist für den Verband der Deutschen die Zusammen-
arbeit zwischen den Organisationen der deutschen Minderheit in 
Tschechischen Republik und der tschechischen Mehrheit. Die Zu-
sammenarbeit mit den Behörden und der Öffentlichkeit wird sehr 
positiv aufgenommen, was eine Reihe von Würdigungen Einzelner 
sowie auch Gruppen des Kulturverbands beweist. 

Die Streitigkeiten mit der Landesversammlung der deutschen Ver-
eine in der Tschechischen Republik klangen noch bis in die jüngere 

Předsednictvo Spolku Němců pracuje ve složení (stav v březnu 
2019): Irena Nováková (předsedkyně, Praha), Petr Rojík (místo-
předseda, Rotava), Soňa Šimánková (Rotava/Rokycany), Erich 
Lederer (Ústí nad Labem), Hildegard Kopecká (Nový Bor), Bri-
gitta Jonášová (Liberec-Vratislavice), Sieglinde Teschauer (Skalná 
u Chebu), Petra Laurin (Jablonec nad Nisou), Ingrid Pavel (Praha/
Beroun) a Jiří Vidím (Praha). 

Jako delegáti spolku se v Radě vlády pro národnostní menšiny 
postupně vystřídali Alfred Bienert (Nový Bor), Erich Lederer, Irena 
Nováková a Petr Rojík. V podvýboru pro spolupráci s orgány samo-
správy pracuje Petra Laurin.      

Za velmi důležitou pokládá Spolek Němců spolupráci mezi orga-
nizacemi německé menšiny v ČR a s českou většinou. Spolupráce 
s úřady a veřejností je velmi kladně přijímána, což se projevuje řa-
dou ocenění jednotlivců a skupin Kulturverbandu.

Ještě donedávna doznívaly spory se Shromážděním německých 
spolků v ČR. Shromáždění pozvalo 15. 3. 2006 na své jednání dele-
gáty Kulturverbandu a opět mu nabídlo kolektivní členství. Nerov-
noprávné podmínky však naši delegáti Ingrid Pavel a Erich Lede-
rer museli odmítnout. Werner Nowak, prezident Sudetoněmeckého 
shromáždění v Německu, se v březnu 2006 iniciativně snažil napra-
vit dvoukolejnost a zároveň varoval před „intrikami určitých osob“ 
vůči Kulturverbandu. Podobnou smírčí aktivitu vyvíjela i Sudetoně-
mecká kancelář v Praze. 

Dne 23. 2. 2010 se představenstvo Kulturverbandu na základě 
průzkumů mezi členy v základních organizacích opět rozhodlo, že 
sdružení nevstoupí do Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku. O těchto jednáních psaly noviny Sudetendeutsche Zei-
tung hlavně v letech 2006–2010. 

Příležitostně pokračuje dialog pracovní skupiny 3 + 3, složené ze 
zástupců obou subjektů. V letech 1997 a 2016 se obě organizace 
zavázaly vzájemnými dohodami, že budou spolupracovat ve pro-
spěch německé menšiny. Spolky Shromáždění a Kulturverbandu 

Oktober – Dezember
2011

Kulturverband der 
Bürger deutscher 
Nationalität der ČR

Das neue Jahr 2012
Das alte Jahr ist nun gegangen,
das neue hat bereits angefangen.
Was wir wohl heuer von ihm verlangen?
Kommt Zeit, kommt Rat, 
wir werden es schon schaffen.
Mit Rat und Tat,
lässt sich vieles machen.
Gesund bleiben,
wünscht sich wohl ein Jeder.
Vom Glück ein großes Stück
Auch gleich und nicht erst später.
Das sind so Wünsche,
die wir Menschen haben.
Vertrauen wir auf Gott,
und danken ihm für seine Gaben.

Von Ingrid Sedlák aus Komotau.

Infoblatt des Kulturverbandes, 
Weihnachtsausgabe 2011
Spolkový zpravodaj Infoblatt, 
vánoční vydání 2011

Dreharbeiten des tschechi-
schen Staatsfernsehens über 
das Leben der Deutschen in 
Graslitz, 2015
Natáčení pořadu České tele-
vize o životě Němců v Krasli-
cích, 2015
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Zeit nach. Die Landesversammlung hatte am 15. 3. 2006 die De-
legierten des Kulturverbands zu seinen Gesprächen eingeladen und 
ihm wieder eine kollektive Mitgliedschaft angeboten. Unsere Dele-
gierten Ingrid Pavel und Erich Lederer mussten jedoch die ungleich-
berechtigten Bedingungen ablehnen. Werner Nowak, Präsident der 
Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in 
Deutschland, ergriff die Initiative und bemühte sich im März 2006 
die Zweigleisigkeit zu korrigieren, wobei er gleichzeitig vor den 
„Intrigen bestimmter Personen“ warnte, die sich gegen den Kultur-
verband richteten. Ähnlich versöhnende Aktivitäten entfaltete auch 
das Sudetendeutsche Büro in Prag. 

Aufgrund von Umfragen unter den Mitgliedern in den Ortsgrup-
pen entschloss sich der Vorstand des Kulturverbands am 23. 2. 2010 
wiederum, dass der Verband nicht der Landesversammlung der 
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien beitritt. Über diese 
Verhandlungen berichtete die Sudetendeutsche Zeitung vor allem in 
den Jahren 2006–2010. 

Gelegentlich wird der Dialog der Arbeitsgruppe 3 + 3 fortgeführt; 
sie besteht aus den Vertretern beider Subjekte. In den Jahre 1997 
und 2016 haben sich beide Organisationen mit beiderseitigen Ver-
trägen verpflichtet, zum Wohl der deutschen Minderheit zusammen-
zuarbeiten. Die Vereine der Landesversammlung und des Kultur-
verbands arbeiten in den Regionen jetzt tatsächlich zusammen und 
manche Mitglieder, auch ganze Ortsgruppen besitzen eine doppelte 
Mitgliedschaft.

Der Kulturverband musste nach Jahren der Kompetenzstreitigkei-
ten unverhältnismäßig große Bemühungen aufwenden und viel kon-
krete Arbeit leisten, um den ramponierten Ruf wieder herzustellen 
und sich zuhause und im Ausland den Respekt zu verschaffen, den 
er zu Recht verdiente. Heute betrachtet man ihn als einen von zwei 
gleichberechtigten Subjekten, die die Interessen der deutschen Min-
derheit in der Tschechischen Republik vertreten 26. Die Existenz von 
mehr als einem offiziellen Repräsentanten ist unter den im Rat der 
Regierung für nationale Minderheiten vertretenen ethnischen Grup-
pen nicht einmalig. 

nyní v regionech skutečně spolupracují a někteří jejich členové 
i celé místní skupiny, resp. základní organizace mají dvojí členství.

Kulturverband musel po létech kompetenčních sporů vynaložit ne-
úměrné úsilí a vykonat mnoho konkrétní práce, aby napravil pošra-
mocenou pověst a získal si respekt doma i v zahraničí, jaký si prá-
vem zaslouží. Nyní je považován za jeden ze dvou rovnoprávných 
subjektů, které zastupují zájmy německé menšiny žijící v ČR 26. 
Existence více než jednoho oficiálního reprezentanta není ojedinělá 
mezi etnickými skupinami zastoupenými v Radě vlády pro národ-
nostní menšiny. 

O konstruktivní činnosti obou organizací německé menšiny vypo-
vídá fakt, že v současnosti není v České republice žádný vyhrocený 
politický spor mezi českou majoritou a německou menšinou. Něm-
ci, na rozdíl od některých jiných etnik,nejsou nikde v ČR spojováni 
s kriminalitou. Také nedochází ke vznášení majetkových nároků od 
potomků odsunutých Němců. Německá národnostní menšina, dříve 
tolik stigmatizovaná, žije poprvé po sto letech v míru s českou majo-
ritou v zemi. Tím došlo k naplnění vůle zakladatelů Kulturverbandu 

Großveranstaltung der Landesversammlung, Prag 2014  
Velké kulturní odpoledne pořádané Shromážděním Němců, Praha 2014
Foto U. Möckel
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Über die konstruktive Tätigkeit beider Organisationen der deutschen 
Minderheit zeugt die Tatsache, dass es in der Tschechischen Repub-
lik gegenwärtig keinen zugespitzten politischen Konflikt zwischen 
der tschechischen Mehrheit und der deutschen Minderheit gibt. Die 
Deutschen werden, anders als manche andere Ethnien, nirgends in der 
Tschechischen Republik mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Es 
kommt auch nicht zu Eigentumsansprüchen seitens der Nachkommen 
abgeschobener Deutscher. Die deutsche nationale Minderheit, früher 
so stark stigmatisiert, lebt im Lande erstmals nach hundert Jahren mit 
der tschechischen Mehrheit in Frieden. Damit wurde der Wille der 
Gründer des Kulturverbands nach dem Prager Frühling 1968 erfüllt, 
der Wille, den sie auf dem Kongress in der ersten Satzung und im 
Aufruf an die tschechoslowakische Öffentlichkeit formuliert haben. 

Finanziell wird der Kulturverband durch das Subventionspro-
gramm des Kulturministeriums unterstützt (siehe unten), von der 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, dem Bundesministerium 
des Innern der BRD vermittels der Landesversammlung der Deut-
schen in Böhmen, Mähren und Schlesien, von der Sudetendeutschen 
Stiftung und von einzelnen Bezirken und Gemeinden in der Tsche-
chischen Republik27. Führende Repräsentanten aller dieser Institu-
tionen besuchen Veranstaltungen des Kulturverbands. Vertreter des 
Vereins werden regelmäßig zum Austausch von Informationen in die 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag eingeladen.  

po Pražském jaru 1968, kterou vyjádřili na ustavujícím kongresu 
prvními stanovami a Prohlášením československé veřejnosti (Auf-
ruf an die tschechoslowakische Öffentlichkeit). 

Finančně je Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR (Kul-
turverband) podporován dotačním programem Ministerstva kultury 
(viz níže), velvyslanectvím SRN, Ministerstvem vnitra SRN pro-
střednictvím Shromáždění německých spolků v ČR, Sudetoněmec-
kou nadací a jednotlivými kraji a obcemi v ČR 27. Čelní představi-
telé všech těchto institucí navštěvují akce Kulturverbandu. Zástupci 
spolku jsou pravidelně zváni k výměně informací na Velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo v Praze.  

Einige Bücher, die aus der Initiative von 
Verbandsmitgliedern erschienen sind
Některé knihy, vydané z iniciativy členů spolku

Geklöppelte Spitzen unseres 
Verbandsmitglieds, Ausste-
llung in Graslitz, 2008
Paličkované krajky od člen-
ky našeho spolku, výstava 
v Kraslicích, 2008 

Ausstellungseröffnung „Die 
verschwundene Bergstadt 
Lauterbach“, Karlsbad 2017
Vernisáž výstavy o zaniklém 
horním městě Čistá, Karlovy 
Vary 2017
Foto L. Nováčková

ISBN 978-80-87607-83-1

Kniha se zabývá tématem odsunu/vyhnání Němců z Čes-
koslovenska, jež stále zůstává z mnoha důvodů otevřené. 
Jejím cílem je proto stát se jedním z příspěvků k řešení této 
problematiky, k čemuž přispívá svým zaměřením na osudy 
konkrétních lidí, někdejších obyvatel oblasti pod Jizerskými 
horami, jmenovitě Jablonecka. Vedle osobních vzpomínek 
pamětníků kniha zahrnuje výčet historických fakt, jež by 
mohla pomoci osvětlit příčiny vzájemného odcizení, ba i ne-
přátelství příslušníků obou etnik žijících po staletí na území 
Čech, Moravy a Slezska. K těmto historickým faktům patří 
také základní informace o realizaci rozhodnutí, jež vedlo 
v letech 1945–1946 k transferu a nucené migraci více než 
dvou milionů sudetských Němců.

Osudy Němců

Petra Laurin · Irena Nováková · 
Christa Petrásková

Schicksale 
der Deutschen
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Verhältnis der deutschen Minderheit zur Tschechischen Republik

Die Rechte der deutschen Minderheit in Tschechischen Republik 
regelt das Gesetz Nr. 273/2001 Slg. über die nationalen Minderhei-
ten. Nach diesem Gesetz wird die nationale Minderheit definiert als 
„Gemeinschaft von Bürgern der Tschechischen Republik, die sich 
von anderen Bürgern in der Regel durch eine gemeinsame ethnische 
Herkunft, Sprache, Kultur und Tradition unterscheiden, eine quanti-
tative Minderheit der Bevölkerung bilden und gleichzeitig den Wil-
len bekunden, als eine nationale Minderheit zu gelten, mit dem Ziel 
eines gemeinsamen Bestrebens um die Bewahrung und Entfaltung 
von Eigenständigkeit, Sprache und Kultur, sowie mit dem Ziel der 
Bekundung und dem Schutz der Interessen ihrer Gemeinschaft. Der 
Angehörige einer nationalen Minderheit ist ein Bürger der Tsche-
chischen Republik, der sich zu einer anderen als tschechischen Na-
tionalität bekennt und den Wunsch äußert, als Angehöriger einer na-
tionalen Minderheit zu gelten, zusammen mit anderen, die sich zur 
gleichen Nationalität bekennen.“

Die Tschechische Republik unterstützt finanziell die deutsche 
Minderheit mit Hilfe von Subventionsprogrammen der Ministe-
rien, Bezirke und Gemeinden aufgrund eines Zuschusssystems. 
Zur Unterstützung der Angehörigen der deutschen Minderheit hat 
sich die Tschechische Republik auch mit der Unterzeichnung der 
Deutsch-tschechischen Erklärung über die gegenseitigen Beziehun-
gen und deren künftige Entwicklung im Jahr 1997 verpflichtet. Das 
Kulturministerium verkündet alljährlich die Dotationsprogramme 
„Unterstützung der kulturellen Aktivitäten von Angehörigen der in 
der Tschechischen Republik lebenden nationalen Minderheiten“ und 
„Unterstützung der Verbreitung und der Aufnahme von Informatio-
nen in den Sprachen der nationalen Minderheiten“. Das Ministeri-
um für Schulwesen, Jugend und Sport verkündet den Dotationstitel 
„Unterstützung der Ausbildung in den Sprachen der nationalen Min-
derheiten und der multikulturelle Erziehung“. 

Die Tschechische Republik hat im Jahr 1997 das Rahmenüberein-
kommen zum Schutz nationaler Minderheiten ratifiziert. Ferner rati-
fizierte die Tschechischen Republik 2006 die Europäische Charta 

Vztah německé menšiny k České republice

Práva německé menšiny v ČR upravuje zákon č. 273/2001 Sb. 
o národnostních menšinách. Podle tohoto zákona je národnostní 
menšina definována jako „společenství občanů České republiky, 
kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým 
původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu 
obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní 
menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní 
svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochra-
ny zájmů jejich společenství. Příslušníkem národnostní menšiny je 
občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti 
a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny 
spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.“

Česká republika finančně podporuje německou menšinu prostřed-
nictvím dotačních programů ministerstev, krajů a obcí na základě 
grantového systému. K podpoře příslušníků německé menšiny se 
ČR zavázala i podpisem Česko-německé deklarace o vzájemných 
vztazích a jejich budoucím rozvoji v roce 1997. Ministerstvo kul-
tury každoročně vyhlašuje dotační programy „Podpora kulturních 
aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR“ a „Podpora 
rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin“. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační titul 
„Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikul-
turní výchovy“. 

Česká republika ratifikovala v roce 1997 Rámcovou úmluvu 
o ochraně národnostních menšin. ČR dále ratifikovala v roce2006 
Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků (tzv. jazyko-
vou chartu). Podle ní je „právo užívat regionální nebo menšinový 
jazyk v soukromém a veřejném životě nezcizitelným právem, jež 
odpovídá zásadám zakotveným v Mezinárodním paktu o občan-
ských a politických právech OSN a v duchu Úmluvy Rady Evropy 
o ochraně lidských práv a základních svobod“. Žadatelé o dotace 
k jazykovému vzdělávání, výzkumu užívání menšinových jazyků 
nebo vícejazyčným místním tabulím posílají své projekty na Úřad 
vlády – sekci pro lidská práva.  
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der Regional- oder Minderheitensprachen (sog. Sprachencharta). 
Der zufolge ist das „Recht, eine Regional- oder Minderheitenspra-
che im privaten und öffentlichen Leben zu verwenden, ein unver-
äußerliches Recht, das den Grundsätzen entspricht, die im Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte der UNO 
verankert sind, sowie dem Geist der Konvention des Europarats zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten“. Antragsteller 
für die Dotation der sprachlichen Ausbildung, der Erforschung der 
Verwendung von Minderheitensprachen oder von mehrsprachigen 
Ortstafeln schicken ihre Projekte an das Amt der Regierung – Ab-
teilung für Menschenrechte.  

Auf Anregung des Rats der Regierung für nationale Minderhei-
ten sendet das tschechische Fernsehen (ČT2) seit Februar 2017 eine 
monatliche Sendung „Nachbarn“ (Sousedé), die nicht nur für na-
tionale Minderheiten bestimmt ist, sondern auch die tschechische 
Mehrheit über deren Leben informiert. Der tschechische Rundfunk 
(ČRo Plus) sendet seit 2015 wöchentlich die Serie Unter uns (Mezi 
námi). 

Die deutsche Minderheit erreicht nicht die Prozentzahl der Be-
völkerung, die für ein Minderheitenschulwesen erforderlich ist. An 
Grund- und Mittelschulen wird jetzt Deutsch als Wahlfach unter-
richtet, als weitere Fremdsprache neben Englisch. Deutsch wird 
nirgends als Muttersprache von Angehörigen einer nationalen Min-
derheit unterrichtet 27. Das Prager Goethe-Institut veranstaltet ge-
samtstaatliche Wettbewerbe. Absoluter Sieger in zwei Jahrgängen 
dieses Wettbewerbs ist Tomáš Kůtek aus Eger, aus einer Familie von 
Mitgliedern des Kulturverbands (Ortsgruppe Graslitz). 

Die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechi-
schen Republik verwaltet 14 Begegnungszentren: Eger, Komotau, 
Reichenberg, Pilsen, Trautenau, Brünn, Mährisch Trübau, Mährisch 
Schönberg, Havířov, Hultschin, Krawarn, Jägerndorf und Troppau. 
Diese Zentren waren ursprünglich als Begegnungszentren aller deut-
schen Organisationen gedacht und stehen auch der tschechischen 
Gesellschaft offen. Die Zentren wurden seit 1992 von der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft finanziert, heute von der Botschaft der 

Na popud Rady vlády pro národnostní menšiny vysílá Česká tele-
vize (stanice ČT2) od února 2017 měsíčník Sousedé, který je určený 
nejen národnostním menšinám, ale informuje i českou majoritu o je-
jich životě. Český rozhlas (stanice ČRo Plus) vysílá od konce roku 
2015 týdeník Mezi námi. 

Německá menšina nenaplňuje požadované procento obyvatelstva 
pro menšinové školství. Na základních a středních školách se nyní 
vyučuje němčina volitelně, jako další cizí jazyk vedle angličtiny. 
Němčina se nikde nevyučuje jako mateřský jazyk příslušníka ná-
rodnostní menšiny 27. Pražský Goethe-Institut pořádá celostátní 
soutěže. Absolutním vítězem dvou ročníků soutěže je Tomáš Kůtek 
z chebské rodiny členů Kulturverbandu (ZO Kraslice). 

Shromáždění německých spolků v ČR spravuje 14 potkávacích stře-
disek (Begegnungszentren): Cheb, Chomutov, Liberec, Plzeň, Trutnov, 
Brno, Moravská Třebová, Šumperk, Havířov, Hlučín, Kravaře, Krnov 
a Opava. Tato střediska byla původně míněna jako centra setkávání všech 
německých organizací a jsou otevřena i české společnosti. Střediska jsou 
od roku 1992 financována Sudetoněmeckým krajanským sdružením (Su-
detendeutsche Landsmannschaft) a nyní Velvyslanectvím SRN. Až na 
čestné výjimky zůstává efekt středisek za očekáváním. Jinde byl problém 
prostor k setkávání menšin vyřešen z místních zdrojů, např. Dům národ-
nostních menšin v Praze (zřizovatelem je Magistrát hlavního města Pra-
hy), Dům česko-německého porozumění v Jablonci nad Nisou – Rýno-
vicích (čeští a němečtí sponzoři a hlavně svépomoc), Klub národnostních 
menšin v Mostě (Město Most) a komunitní centra. Prostory k činnosti 
poskytují i školy, muzea, knihovny, obce, farnosti, charity a podnikatelé. 

Vztah německé menšiny k zahraničí

Je zvykem, že státy finančně a morálně podporují „své“ národnost-
ní menšiny v zahraničí. Právě tak i Česká republika podporuje české 
krajany žijící v zahraničí. Německo se zavázalo finančně podporovat 
německou menšinu v ČR na základě „Smlouvy mezi Českou a Sloven-
skou Federativní republikou a Spolkovou republikou Německo o dob-
rém sousedství a přátelské spolupráci“, uzavřené v roce 1992. 
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Bundesrepublik Deutschland. Bis auf rühmliche Ausnahmen bleibt 
der Effekt der Zentren hinter den Erwartungen zurück. Anderswo 
wurde das Raumproblem für Zusammenkünfte der Minderheiten mit 
Hilfe von lokalen Ressourcen gelöst, z.B. das Haus der nationalen 
Minderheiten in Prag (Träger ist der Magistrat der Hauptstadt Prag), 
das Haus der deutsch-tschechischen Verständigung in Gablonz an 
der Neiße - Reinowitz (deutsche und tschechische Sponsoren und 
vor allem Selbsthilfe), Klub der nationalen Minderheiten in Brüx 
(Stadt Brüx) und durch kommunale Zentren. Räumlichkeiten für die 
Tätigkeit stellen auch Schulen, Museen, Bibliotheken, Gemeinden, 
Pfarrämter, die Caritas und Unternehmer zur Verfügung. 

Das Verhältnis der deutschen Minderheit zum Ausland

Es ist üblich, dass Staaten „ihre“ nationalen Minderheiten im Aus-
land finanziell und moralisch unterstützen. So unterstützt auch die 
Tschechische Republik im Ausland lebende tschechische Landsleu-
te. Entsprechend dem 1992 geschlossenen „Vertrag zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowaki-
schen Föderativen Republik über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit“, hat sich Deutschland verpflichtet, die 
deutsche Minderheit in der Tschechischen Republik zu unterstützen. 

Das Bundesministerium des Innern teilt den deutschen Vereinen 
eine konkrete finanzielle Hilfe aufgrund eines Zuschusssystems zu. 
Die Subventionen sind für die Unterstützung der Tätigkeit der gan-
zen deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik bestimmt. 
Bis vor kurzem waren aber nur Organisationen, die nach 1989 ent-
standen sind, fast ausschließliche Empfänger finanzieller, materieller 
und personeller Hilfen. Dieser Zustand währte 25 Jahre (1992 bis 
2016). Wir nehmen an, dass dieser Umstand den Mitgliedern der Ver-
eine im Dachverband der Landesversammlung der deutschen Verei-
ne in der Tschechischen Republik nicht ausreichend erklärt worden 
ist. Der Vorsitzenden des Kulturverbands Irene Novak war es 2016 
gelungen, einen Anteil an den zur Verfügung stehenden finanziellen 
Hilfe zu bekommen. Am 25. November 2016 wurde feierlich die 
Vereinbarung über die Zusammenarbeit unterschrieben, betreffend 

Konkrétní finanční podporu německým spolkům uděluje Spolko-
vé ministerstvo vnitra (Bundesministerium des Innern) na základě 
grantového systému. Dotace jsou určeny pro podporu činnosti celé 
německé menšiny v ČR. Téměř výhradním příjemcem finanční, ma-
teriální a personální pomoci však byly donedávna jen organizace 
vzniklé po roce 1989. Tento stav trval 25 let (1992 až 2016). Do-
mníváme se, že tato okolnost nebyla členům spolků zastřešených 
Shromážděním německých spolků v ČR dostatečně vysvětlena. 
Předsedkyni Kulturverbandu Ireně Novákové se podařilo v roce 
2016 vymoci podíl možné finanční pomoci. Dne 25. listopadu 2016 
bylo slavnostně podepsáno Ujednání o spolupráci, týkající se fi-
nanční podpory Spolkové republiky Německo pro obě samostatné 
organizace německé menšiny. Obdrženou finanční pomoc v letech 
2017–2018 využil Kulturverband při pořádání výročního shromáž-
dění v Praze, při setkání základních organizací na Dnu matek v Li-
berci – Vratislavicích a v Kraslicích, při stáži kulturního asistenta 
pro veřejnou práci (aktualizoval internetové a facebookové stránky 
Kulturverbandu) a na vzdělávacích seminářích v Jablonci a Liberci.

Spolkové ministerstvo zahraničí (Auswärtiges Amt) podporuje 
Česko-německý fond budoucnosti (Deutsch-tschechischer Zukunft-
sfonds), Goethe-Institut v Praze a Institut pro mezinárodní vztahy 
(Institut für Auslandsbeziehungen). 

Irene Novak, Vorsitzende des Kulturverbandes, und Martin Dzingel (rechts), 
Präsident der Landesversammlung, am Podium im Weitwinkel, 2013
Irena Nováková, předsedkyně Kulturverbandu, a Martin Dzingel, prezident 
Shromáždění Němců (vpravo), na pódiu ve Weitwinkel, 2013
Foto: archiv I. N.
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die finanzielle Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland für 
beide selbständigen Organisationen der deutschen Minderheit. Die 
erhaltene finanzielle Hilfe in den Jahren 2017–2018 nutzte der Kul-
turverband für die Veranstaltung der Jahresversammlung in Prag, für 
das Treffen der Ortsgruppen am Muttertag in Reichenberg–Maffers-
dorf und in Graslitz, für das Praktikum des Kulturassistenten für Öf-
fentlichkeitsarbeit (er aktualisierte die Internet- und Facebook-Seiten 
des Kulturverbandes) und für Bildungsseminare in Gablonz a.d.N. 
und Reichenberg.

Das Auswärtige Amt unterstützt den Deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds, das Goethe-Institut in Prag und das Institut für Aus-
landsbeziehungen. 

In Prag ist die Botschaft der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
tätig, die unter Leitung von Peter Barton als Kontaktstelle und Info-
zentrum funktioniert und sich um die Rehabilitierung des Kulturver-
bandes im Ausland verdient gemacht hat. 

Vereinbarung über Zusammenarbeit, Prag 2016
Ujednání o spolupráci, Praha 2016 
Irene Novak, Martin Dzingel, Hartmut Koschyk, Arndt von Loringhoven

Stand des Kulturverbandes bei dem Sudetendeutschen Tag in Augsburg 
2018, rechts Vertreter der bayerischen Ministerien und Steffen Hörtler. 
Stánek Kulturverbandu na Sudetoněmeckém setkání 2018 v Augsburgu, 
vpravo ministerská delegace Bavorska a Steffen Hörtler.       Foto U. Möckel

Herbsfest in Graslitz 2014. Vertreter der Botschaft der BRD, des Karls-
bader Bezirkes und der Gemeinden, in der Mitte steht Sonja Šimánková. 
Podzimní slavnost v Kraslicích 2014. Zástupci Velvyslanectví SRN, 
Karlovarského kraje a obcí, uprostřed stojí Soňa Šimánková.

V Praze působí vyslanectví Sudetoněmeckého krajanského sdru-
žení (Sudetendeutsche Landsmannschaft), které pod vedením Petera 
Bartoně funguje jako kontaktní místo, infocentrum a zasloužilo se 
o rehabilitaci Kulturverbandu v zahraničí. 
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Irene Novak bekommt den Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Ver-
söhnung, Brünn 2015
Irena Nováková dostává Cenu německo-českého smíření, Brno 2015   

Petr Rojík wird mit dem Preis „Brücken-
bauer“ von Bavaria Bohemia geehrt. 
Schönsee 2017
Petr Rojík dostává cenu Stavitel mostů od or-
ganizace Bavaria Bohemia. Schönsee 2017

Auszeichnung für Margarethe 
Bauer, Vorsitzende in Aussig, für 
langjährige Arbeit 
Ocenění pro Margarethu Bauer, 
předsedkyni v Ústí n. L., za dlou-
holetou práci 

Jahresversammlung des Kulturverbandes, Prag 6. 11. 2017
Výroční shromáždění Kulturverbandu, Praha 6. 11. 2017
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Ein Versuch, in die verborgene Zukunft zu sehen

Alle Organisationen der deutschen Minderheit sind sich darin ei-
nig, dass sie sich mit dem Erbe der Zwangsaussiedlung der Deutschen 
nach dem Krieg und der gesteuerten Assimilationspolitik gegenüber 
der verbliebenen deutschen Minderheit auseinandersetzen müssen 22. 
Die Folge davon ist die quantitativ geringe Größe des deutschen Ethni-
kums (weniger als 19.000 Bürger nach der Volkszählung von 2011, das 
sind ca. 0,2 % der Bevölkerung der Tschechischen Republik), seine 
Zerstreuung im Lande, das steigende Durchschnittsalter, abnehmende 
ethnische Selbstreflexion und Deutschkenntnisse. Mit dem Alter hän-
gen auch größere Gesundheitsprobleme zusammen, eine niedrige Ver-
kehrsmobilität, seltenere Computerbenutzung, und damit zusammen-
hängend auch geringere Informiertheit und weniger Möglichkeiten zu 
informieren. Es ist zu erwarten, dass die Quantität der deutschen natio-
nalen Minderheit in der Tschechischen Republik weiter sinken wird. 
Unter diesem Schwund leiden alle nationalen Minderheiten in Tsche-
chischen Republik außer der russischen, ukrainischen und vietname-
sischen Volksgruppe. Hoffnung versprechen könnte die Einbeziehung 
von deutschen Unternehmern, Diplomaten und ihren Familien sein, 
die in Prag und in Industriestädten wohnen (z.B. Brünn, Jungbunzlau, 
Trebitsch, Pilsen, Raspenau) und die schon jetzt zahlreicher sind als 
die deutsche Minderheit selbst in unserem Land. 

In allen deutschen Vereinen gibt es nur wenige aktive Organisatoren. 
Sie üben ihre Tätigkeit entweder nach Feierabend aus, oder es sind äl-
tere Menschen, die mit ihrer Mobilität und mit den neuen Kommunika-
tionsmitteln zu kämpfen haben. Beim Akquirieren von Subventionen 
fürchten sie den Verwaltungsaufwand, der ebenso anspruchsvoll oder 
gar anspruchsvoller ist, als die Durchführung der Veranstaltung selbst. 

Die tschechische Sprache wird auch in den Organisationen der 
deutschen Minderheit immer mehr zur Hauptkommunikationsspra-
che. Die Verwendung der hochdeutschen Sprache und ihrer Dialekte 
im Alltag nimmt mit jeder Generation weiter ab, und betrifft einen 
immer kleineren Personenkreis. Der Schwund des deutschen Ethni-
kums in der Tschechischen Republik spiegelt sich auch im ständigen 
Abnehmen der aktiven Mitglieder in den verschiedenen Vereinen. 

Pokus o nahlédnutí do zahalené budoucnosti 

Všechny organizace německé menšiny v ČR jsou zajedno v tom, 
že se potýkají s dědictvím nuceného vysídlení Němců po válce a ří-
zené asimilační politiky vůči zbylé německé menšině22. Důsledkem 
toho je malá početnost německého etnika (necelých 19 000 občanů 
podle sčítání lidu 2011, tj. přibližně 0,2 % obyvatelstva ČR), jeho 
územní rozptyl, zvyšující se průměrný věk, snižující se etnická se-
bereflexe i znalost němčiny. S věkem pak souvisejí větší zdravotní 
problémy, nízká dopravní mobilita, nižší počítačová vybavenost, 
a tím také informovanost a informovatelnost. Dá se očekávat, že po-
četnost německé národnostní skupiny v ČR bude dál klesat. Zmen-
šováním početnosti trpí všechny národnostní menšiny v ČR kromě 
ruské, ukrajinské a vietnamské skupiny. Příslibem může být vazba 
k německým podnikatelům, diplomatům a jejich rodinám, které sídlí 
v Praze a v průmyslových městech (např. Brno, Mladá Boleslav, 
Třebíč, Plzeň, Raspenava) a které jsou již nyní početnější než samot-
ná německá menšina v zemi. 

Ve všech německých spolcích je málo aktivních organizátorů. 
Svou činnost vykonávají buď po zaměstnání,nebo jsou to starší lidé, 
kteří se potýkají s mobilitou a novými komunikačními prostředky. 
Při shánění dotací se obávají administrativy, která je stejně náročná 
nebo dokonce náročnější než provedení akce samotné. 

Čeština se stává hlavním komunikačním jazykem i v organizacích 
německé menšiny. Používání německého spisovného jazyka a jeho 
nářečí v každodenním životě se s každou další generací zužuje na 
stále menší okruh občanů.

Snižování početnosti německého etnika v ČR se odráží i v trvalém 
snižování počtu aktivních členů v různých spolcích.

Navzdory pesimistickým předpovědím však Kulturverband neza-
nikl. V roce 1980 byl průměrný věk členů Kulturverbandu 64 let (viz 
tabulku 2). Autoři některých studií tvrdí, že během „normalizace“ 
ztratili mladší lidé o členství v Kulturverbandu zájem. To je pravda 
jen částečná. Jak by bylo totiž možné, že se během let 1972 až 1980 
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Trotz all der pessimistischen Prognosen ist jedoch der Kulturverband 
nicht untergegangen. Im Jahr 1980 betrug das Durchschnittsalter der 
Mitglieder des Kulturverbands 64 Jahre (siehe Tabelle 2). Die Autoren 
mancher Studien behaupten, dass während der „Normalisierung“ jün-
gere Menschen das Interesse an einer Mitgliedschaft im Kulturverband 
verloren hätten. Das stimmt nur teilweise. Wie war es dann möglich, 
dass im Verlaufe der Jahre 1972 bis 1980 das Durchschnittsalter der 
Mitglieder des Kulturverbands um ein einziges Jahr gestiegen ist? Und 
wenn das Durchschnittsalter der Mitglieder 1984 ebenfalls 64 Jahre 
war, wie erklären dann die Kritiker des Kulturverbandes, dass das jet-
zige fünfzigjährige Jubiläum überhaupt noch jemand feiern kann?  

Der Kulturverband lebt also nicht nur weiter, sondern stellenweise 
steigt die Mitgliederzahl wieder und in einigen lokalen Organisatio-
nen divergiert sogar die Altersstruktur. Es erscheinen jüngere Men-
schen, die fähig sind, sich bei der Organisation von Aktivitäten einzu-
bringen. Die Anzahl der Ortsgruppen wird zwar an manchen Stellen 
wegen einem Mangel an Zugpferden weiter sinken, aber die bestehen-
den Ortsgruppen werden den Radius ihrer Tätigkeit erweitern, wie wir 
das stellenweise schon heute sehen (z.B. Prag, Graslitz). 

Der Kulturverband und die Landesversammlung der deutschen 
Vereine in der Tschechischen Republik, die nach 1992 in Konkur-
renz standen, haben jetzt ein normales Verhältnis zueinander. Im 
Einzelnen bestehen zwar noch Differenzen, aber insgesamt wird das 
Verhältnis beiderseits als gut bewertet. Dinge, die uns verbinden, 
nehmen zu und umgekehrt nimmt die historische Belastung, die uns 
trennte, ab. In Interesse der Ehrlichkeit ist es richtig, die alten Prob-
leme zu benennen, wie es auch diese Jubiläumsbroschüre versucht. 
Aber im Vergangenem zu verharren, ergibt keinen Sinn. 

Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich die Organisatio-
nen vereinen werden. Nach einer langen Zeit der Annäherung, begleitet 
Reibungsflächen, kann der Prozess der Zusammenlegung überraschend 
einfach und schnell erfolgen. Zwei junge Menschen, die vielleicht den 
Zusammenlegungsakt unterschreiben werden, werden selbst überrascht 
sein. Das Ebnen des Weges und das Ausgleichen der Bedingungen ist 
allerdings komplizierter als der Trinkspruch nach der Vereinigung. 

zvýšil průměrný věk členů Kulturverbandu o jediný rok? A jestliže 
průměrný věk členů v roce 1984 byl také 64 let, jak vysvětlí kritici 
Kulturverbandu, že nynější padesátileté jubileum vůbec někdo slaví?

Kulturverband tedy nejen žije dál, ale dokonce místy opět přibývá 
členů a věková struktura se v některých místních organizacích roz-
růzňuje. Objevují se mladší lidé, schopní zapojit se do organizace 
činnosti. Počet základních organizací sice nejspíš dále poklesne pro 
nedostatek tahounů v některých lokalitách, ale stávající organiza-
ce budou rozšiřovat rádius působnosti, jak to místy vidíme už dnes 
(např. Praha, Kraslice). 

Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR a Shromáždění ně-
meckých spolků v ČR, které si po roce 1992 konkurovaly, mají nyní 
normalizovaný vztah. V jednotlivostech sice přetrvávají spory, ale 
vcelku je vztah hodnocen oboustranně jako dobrý. Přibývá věcí, které 
nás spojují, a naopak ubývá historické zátěže, která nás rozdělovala. 
V zájmu čestnosti je správné pojmenovat staré problémy, jak se o to 
pokouší i tato jubilejní brožura. Nemá však smysl setrvávat v minulém.

Je pravděpodobně jen otázkou času, kdy se organizace spojí. Po 
dlouhém období sbližování, provázeném třecími plochami, může 
proces slučování proběhnout nečekaně snadno a rychle. Dva mladí 
lidé, kteří možná jednou slučovací akt podepíšou, tím budou sami 
překvapeni. Urovnávání cesty a vyrovnávání podmínek je však slo-
žitější proces než přípitek po sloučení. 

Klíčovou činností celé německé menšiny v ČR je spolupráce s čes-
kou veřejností, institucemi, místní samosprávou a státní správou. 
Zde se otvírá prostor k synergii generací, ke spolupráci se školami 
všech stupňů, výzkumnými institucemi, muzei, médii a s širokou ve-
řejností. Tím německá menšina už dnes přispívá k zlepšování zna-
lostí historie naší země i jednotlivých míst a celého společenského 
ovzduší. Důležité je zachycování paměti lidí a událostí v dobovém 
kontextu (např. internetový projekt Paměť národa). 

Žáci, studenti a mladší generace, kteří mají často německé rodin-
né kořeny, se angažují ve výzkumu lokální historie, paměti krajiny, 
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Wichtig ist für die ganze deutsche Minderheit die Zusammenarbeit 
mit der tschechischen Öffentlichkeit, mit den Institutionen, den ört-
lichen Selbstverwaltungsstellen und der staatlichen Verwaltung. Hier 
öffnet sich ein Bereich für die Synergie der Generationen, für eine 
Kooperation mit Schulen, mit Forschungsinstitutionen, Museen, Me-
dien und mit der breiten Öffentlichkeit. Damit trägt schon heute die 
deutsche Minderheit zur Verbesserung der Geschichtskenntnisse über 
unser Land und einzelner Lokalitäten bei sowie der ganzen gesell-
schaftlichen Atmosphäre. Wichtig ist das Erfassen der Erinnerungen 
der Menschen und der Ereignisse, z.B. das Internetprojekt Paměť ná-
roda (Gedächtnis der Nation). 

Schüler, Studenten und die jüngere Generation, die häufig deutsche 
familiäre Wurzeln haben, engagieren sich in der Erforschung der lo-
kalen Geschichte, der landschaftlichen Erinnerungen, bei der Reno-
vierung von Denkmälern, in Forschungs-, Vortrags-, Ausstellungs-, 
Publikations- und Übersetzungstätigkeit, in der Kunst und bei geist-
lichen Projekten. Diese Tätigkeit bricht oft alle Tabus, die frühere 
politische Regime in die Köpfe der Menschen eingepflanzt haben.

Viele Ortsgruppen des Kulturverbandes, die bestehenden und auch 
die bereits aufgelösten, haben in den von ihnen betreuten Gegenden 
eine gute Saat hinterlassen. Durch ihr Vorbild, durch ihren Rat, durch 
ihre Kontakte und durch ihre Tätigkeit sind beispielhafte Initiativen 
von Bürgern verschiedener Nationalitäten entstanden. Gute Beispiele 
dafür sind die Gebiete von Asch bis Neudek, Bärringen, Abertham, 
Chodau, Elbogen, Teplitz, Schönlinde, Reichenberg, Rumburg und 
Schatzlar. In anderen Gegenden ging die Initiative des Kulturverban-
des auf aktive Begegnungszentren, wie in Trautenau oder Brünn, über. 

Alle deutschen Vereine wollen ihre Kräfte und Kenntnisse zur 
Verfügung stellen und solche Projekte unterstützen. Das wird unser 
Beitrag für die künftigen Generationen sein. Dadurch werden wir 
das Bewusstsein über das deutsche Ethnikum in den böhmischen 
Ländern am Leben erhalten. Dank dem Interesse der jungen Gene-
ration für die Geschichte, über die lange geschwiegen wurde, be-
schritt der Kulturverband einen neuen Weg, er will sich noch mehr 
der Mehrheitsgesellschaft öffnen und sie zu sich einladen 27.

obnově památek, výzkumné, přednáškové, výstavní, publikační 
a překladatelské činnosti, v umění a duchovních záměrech. Tato 
činnost mnohdy prolamuje všechna tabu, která do mysli lidí zasely 
dřívější politické režimy. 

Mnoho místních skupin Kulturverbandu, stávajících i zaniklých, 
zanechalo na svém území dobré semínko. Svou činností a kontak-
ty inspirovaly vznik nových občanských iniciativ. Dobré příklady 
najdeme v Aši, Nejdku, Perninku, Abertamech, Chodově, Lokti, 
Teplicích, Liberci, Rumburku nebo Žacléři. Jinde přešla iniciativa 
Kulturverbandu na setkávací střediska, např. v Trutnově a Brně.  

Smyslem všech německých spolků je nabídnout své síly a znalosti 
a podpořit takové projekty. To bude náš příspěvek budoucím genera-
cím. Tím udržíme povědomí o německém etniku v českých zemích. 
Díky zájmu mladé generace o historii, o které se dlouhou dobu ml-
čelo, Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR (Kulturverband) 
nastoupil novou cestu, chce se ještě více otevřít majoritní společnos-
ti a pozvat ji mezi sebe 27.

Zusammenarbeit der Generationen: Drei Autorinnen und eine Zeitge-
nossin mit dem Buch „Wer alles da war“, Rothau 2016 
Prolínání generací: Trojice autorek a pamětnice nad knihou „Kdo tu 
všechno byl“, Rotava 2016 
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Vorstellung der Ortsgruppen des Kulturverbandes

Werfen wir zunächst einen Blick in die einzelnen Ortsgruppen des 
Kulturverbandes. Dabei kann es sich bei aller Mühe nur um eine 
Auswahl von Informationen handeln. Die Übersicht stützt sich auf 
Literatur, Infoblätter, Internet, Jahresberichte des Kulturverbandes 
und des Rates der Regierung für nationale Minderheiten und auf Be-
richte von Vorsitzenden der Grundorganisationen oder deren Stell-
vertreter, die auf Anfrage geantwortet haben. Die Ortsgruppen wer-
den nach dem deutschen Alphabet geordnet. 

Gemeinsam für die Mehrheit der Ortsgruppen ist die eingeführ-
te Tradition der regelmäßigen monatlichen Treffen zu einem festen 
Datum und an einem bestimmten Ort (z. B. Prag, Haida, Komotau, 
Aussig, Schluckenau, Falkenau, Wildstein). Diese Treffen sind ein 
wichtiges Ereignis, eine Gelegenheit zur Reflexion von Erinnerun-
gen und Eindrücken, zu Äußerungen durch kleine eigene Beiträge 
und zur Einladung von Gästen. 

Představení základních organizací německého spolku 
Kulturverband 

Nyní nahlédneme do jednotlivých základních organizací Spolku 
Němců a přátel německé kultury v ČR (Kulturverbandu). Při veš-
keré snaze se může jednat jen o zlomkovité informace. Medailónky 
se opírají o literaturu, Infoblatt, internet, výroční zprávy Kulturver-
bandu a Rady vlády pro národnostní menšiny a o zprávy od předse-
dů nebo místopředsedů místních skupin, kteří odpověděli na výzvu. 
Základní organizace jsou seřazené podle německého abecedního 
pořadí měst.  

Společná pro většinu místních skupin je zavedená tradice pravi-
delných měsíčních klubových setkání k pevnému datu a místu (např. 
Praha, Nový Bor, Chomutov, Ústí nad Labem, Šluknov, Sokolov, 
Skalná). Tato setkávání jsou důležitou událostí, příležitostí k reflexi 
vzpomínek a dojmů, projevení se drobnými vlastními příspěvky i ke 
zvaní hostů. 
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Aussig / Ústí nad Labem

In der Leitung dieser großen und aktiven Ortsgruppe folgte auf 
den Vorsitzenden Ernst Pfeifer (Gründungsmitglied) die langjährige 
Vorsitzende Margarete Bauer. An ihre engagierte Tätigkeit knüpften 
Erich Lederer, Erna Schwarz und Hansi Adamec an. Der Letztge-
nannte ist auch Mitglied des Bezirksvorstandes für nationale Min-
derheiten,Mitglied der Paneuropa-Union Deutschland, Zeitungengs 
korrespondent und Träger der Ehrung des Hauptmanns des Bezirks 
Aussig.

Bereits vor der Entstehung des Kulturverbandes zeigte die deut-
sche Minderheit in Aussig eine aktive Tätigkeit. So fand hier unter 
der Volksakademie ein Vortragszyklus in deutscher Sprache statt, 
alle zwei Wochen wurden im Kulturhaus deutsche Filme vorgeführt, 
1963 lief ein Tschechischkurs (Tschechisch – Volkskurs) und 1967 
unter den Gewerkschaften ein Leser-Aktiv. 

In der OG des Kulturverbandes waren 1994 rund 180 Mitglieder, 
1998 sogar über 200 Mitglieder registriert. Seitdem ging die Mitglie-
derzahl aus Altersgründen zurück. 2009 hatte die OG 64 Mitglieder. 
Im Jahre 2019 sind es 40 Mitglieder, davon etwa 20 sind aktiv.

Die Mitglieder treffen sich nun an jedem ersten Mittwoch im Mo-
nat im Museum der Stadt Aussig, gelegentlich auch im katholischen 
Pfarrzentrum und in der Institution Collegium Bohemicum. 

Zur einer für den Kulturverband außerordentlich bedeutsamen 
Veranstaltung wurde seit 1990 die Gedenkfeier für die Opfer des 
Massakers auf der Edvard-Beneš Brücke am 31. 07. 1945, unter 
Teilnahme der Stadtvertretung, der Kirche, von Vertretern der Öf-
fentlichkeit und bedeutenden Gästen aus Deutschland. 2005 wurde 
auf der Brücke eine Gedenktafel enthüllt. 2017 wurde im Stadtteil 
Krásné Březno/Schön Prießen eine weitere Gedenktafel aufgestellt, 
die an die Explosion im Munitionslager am 31. 07. 1945 erinnert. 
Die Explosion mit tragischen Folgen wurde damals einer Sabotage 
der deutschen Angestellten in der Fabrik zugeschrieben und wurde 
zum Vorwand zu einem Massaker gegen die hiesigen Deutschen.

Ústí nad Labem / Aussig

Ve vedení velké a aktivní místní skupiny Ústí nad Labem se po-
stupně vystřídali tito předsedové: Ernst Pfeifer (zakládající), Marga-
rete Bauer (dlouholetá předsedkyně), Erich Lederer, Erna Schwarz 
(kolem roku 2016) a Hanuš Adamec. Pan Adamec je členem kraj-
ského výboru pro národnostní menšiny, členem unie Paneuropa - 
Deutschland, přispěvovatelem do krajanského tisku a nositelem vy-
znamenání hejtmana Ústeckého kraje.  

Již před vznikem Kulturverbandu vykazovala německá menšina 
v Ústí aktivní činnost. Konal se zde cyklus přednášek v němčině 
pod hlavičkou Lidové akademie, každý druhý týden se v Kulturním 
domě promítaly německé filmy, v roce 1963 proběhl Lidový kurs 
češtiny (Tschechisch–Volkskurs) a v roce 1967 čtenářský aktiv pod 
hlavičkou odborů.

Místní skupina měla v roce 1994 kolem 180 členů, v roce 1998 
dokonce přes 200 členů. Od té doby se počet členů snižuje převážně 
z věkových důvodů. V roce 2009 měla skupina 64 členů. V roce 
2019 má 40 členů, z toho asi 20 je aktivních.
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Místní skupina se nyní schází každou první středu v měsíci v Mu-
zeu města Ústí nad Labem, příležitostně také v katolickém farním 
středisku a v instituci Collegium Bohemicum. 

Důležitou vlajkovou akcí spolku Kulturverband, za účasti před-
stavitelů města, církve, veřejného života i významných hostů z Ně-
mecka, je od roku 1990 pietní akt k uctění obětí masakru na Mostě 
Edvarda Beneše 31. 7. 1945. V roce 2005 byla na mostě odhalena 
pamětní deska. V roce 2017 byla ve čtvrti Krásné Březno odhalena 
další pamětní deska, která připomíná explozi muničního skladu 31. 
7. 1945. Výbuch s tragickými následky byl tehdy přičítán sabotáži 
německých zaměstnanců továrny a stal se záminkou masakrů proti 
místním Němcům. 

Skupina se každoročně podílí na semináři v rámci letní akademie 
Colloquium Ustensium, pořádané Ackermann-Gemeinde. Členo-
vé vykonávají tradiční poutě do opravovaného kostela ve Svádově 
(Schwaden). Podílejí se na provozování stánku Kulturverbandu na 

Gute Laune in Aussig 1993 
Dobrá nálada v Ústí nad Labem
Foto E. Lederer

Die Aussiger im Jahr 2014/2015
Ústečtí na přelomu let 2014/2015
Foto E. Lederer

Gedenkfeier auf der Brücke in Aussig 2007
Pietní akt na mostě v Ústí n. L. 2007
Foto E.Lederer
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Die OG ist alljährlich an einem von der Ackermann-Gemeinde 
veranstalteten Seminar im Rahmen der Sommerakademie „Collo-
quium Ustensium“ beteiligt. Die OG-Mitglieder pilgern traditionell 
zur Kirche in Svádov/Schwaden, an der Renovierungsarbeiten vor-
genommen werden. Sie sind auch in der Betreuung des Kulturver-
band-Standes beim Sudetendeutschen Tag aktiv und veranstalten 
regelmäßig Muttertags- und Weihnachtsfeiern. 

Auswahl von Veranstaltungen der OG Aussig: 
2018 Busfahrt ins Erzgebirge - Komáří vížka/Mückentürmchen, 

Altenberg
31. 07.Teilnahme an der Gedenkfeier für die Opfer des Mas-
sakers auf der Edvard-Beneš Brücke, traditionelle Teilnahme 
des Erzdechant Šimáček, des Bürgermeisters Karel Karika 
u.a., anschließend Diskussion in der Pfarrei und im Gottes-
dienst 
Dreitägige Teilnahme am 50. Andechser Europatag der Pan-
europa-Union Deutschland im Kloster Andechs und Treffen 
mit Aussiger Landsleuten in Herrsching am Ammersee
Vorweihnachtsfahrt nach Nickern bei Dresden
Weihnachtsfest in der Pfarrei Aussig, mit Erzdechant Šimáček

2017 Feier des 94. Geburtstags der langjährigen Vorsitzendender 
der OG und Redakteurin Gretl Bauer
Busfahrt ins Erzgebirge: Fláje/Fleyh, Moldava/Moldau, 
Zinnwald, Altenberg

2016 Busfahrt in die Sächsisch-Böhmische Schweiz, zur Bastei 
und nach Pirna
Muttertags- und Weihnachtsfeier

2015 Busfahrt in die Umgebung von Postoloprty (Postelberg) und 
zum Schloss Krásný Dvůr/Schönhof
Teilnahme am 70. Gedenktag der Bombardierung von Aussig

2014 Busfahrten: Dresden, Bad Spandau, Duchcov/Dux, Kadaň/
Kaaden, Děčín/Tetschen-Bodenbach, Tisá/Tissa, Moritzburg

Sudetoněmeckých dnech. Organizují pravidelné oslavy Dne matek 
a Vánoc.

Výběr dalších akcí místní skupiny Ústí nad Labem v posledních 
letech shrnuje tabulka. 

2018 Zájezd do Krušných hor - Komáří vížka, Altenberg
Pietní akt 31. 7. na Mostě Edvarda Beneše, tradičně se účast-
nili arciděkan Schimacek, starosta Karl Karika aj., následo-
vala diskuse na faře a mše sv.
Třídenní účast na 50. Výročí setkání Paneuropa v klášteře 
Andechs a setkání s ústeckými rodáky v Herrsching am 
Ammersee
Předvánoční zájezd do Nickern u Drážďan
Vánoční slavnost na ústecké faře

2017 Oslava 94. narozenin dlouholeté předsedkyně místní skupiny 
a redaktorky Gretl Bauer
Poznávací zájezd do Krušných hor: Fláje, Moldava, Zinn-
wald, Altenberg

2016 Zájezd do Česko-saského Švýcarska, Bastei a Pirny
Oslavy Dne matek a Vánoc

2015 Zájezd do okolí Postoloprt a do zámku Krásný Dvůr
Veřejná připomínka 70. výročí bombardování Ústí nad La-
bem

2014 Zájezdy: Drážďany, Bad Spandau, Duchcov, Kadaň, Děčín, 
Tisá, Moritzburg



65

Die Aussiger im Riesenfass, 2011
Ústečtí v Obřím sudu, 2011
Foto E. Lederer

Am Herrenfels bei Steinschőnau, 2006
Na Panské skále u Kamenického Šenova, 2006
Foto E. Lederer

Jugendliches Lächeln in der Jugendherberge
Mladistvý smích u mládežnické ubytovny
Foto E. Lederer

Die Aussiger in Deutschland im Jahr 2000
Ústečtí na zájezdu v Německu v r. 2000
Foto E. Lederer
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Bärringen / Pernink

Die OG Bärringen im Erzgebirge verzeichnete 2010 unter der Lei-
tung von Frau Vlčková insgesamt 20 Mitglieder. 2015 wurde sie mit 
Hinsicht auf das Alter der Mitglieder praktisch aufgelöst, einige Mit-
glieder treffen sich jedoch weiterhin. Traudl Reich (87) nahm 2018 
an einer gemeinsamen Veranstaltung mit der OG Graslitz teil. In 
Bärringen, dem Geburtsort von Alois Renner, Kanoniker bei Sankt 
Veit, begründete der Kulturverband ein Erbe, aus dem sich eine bei-
spielhafte Bürgeraktivität entwickelte, die von der Gemeinde unter 
der Leitung der Bürgermeisterin Jitka Tůmová unterstützt wird. Sie 
konzentriert sich auf die Renovierung von Denkmälern. So wurde 
z. B. die Rekonstruktion des Brunnens mit der Siegfried-Statue be-
endet, der Stadtpark und der Meinl-Waldpark wurden hergerichtet, 
die Kirche wurde saniert und die deutschen Gedenktafeln wurden 
erneuert. Bei den Renovierungsarbeiten ist der deutsch-tschechische 
Verein der Freunde und Förderer des böhmischen Erzgebirges unter 
der Leitung von Ádam Sonnevend (Ungarn, Rostock) behilflich.     

Brünn / Brno

In Brünn gab es eine Theatergruppe, die u.a. auch Werke von Goethe 
und Schiller aufführte. Sie hatte auch gemischte Aufführungen mit 
Liedern und Theaterstücken in ihrem Repertoir. 

Auch gab es in Brünn eine große Ortsgruppe des Kulturverbandes. 
Zu ihren Zugpferden gehörten Frau Müller, Herr Bouchal, Frau 
Schrämpl und Frau Stránská mit ihrer Mutter. Die letzte Vorsitzende 
war Frau Samstag. Die Ortsgruppe wurde um 2005 aufgelöst. Der-
zeit versammelt sich die deutsche Volksgruppe in ihrem selbststän-
digen Verein „Deutscher Kulturverband“ unter der Schirmherrschaft 
der Landesversammlung. 

Pernink / Bärringen 

Místní skupina Pernink v Krušných horách pod vedením paní Vlč-
kové registrovala v roce 2010 celkem 20 členů. V roce 2015 se prak-
ticky rozpustila vzhledem ke stáří členů, ale několik členek se schá-
zí dál. Traudl Reich (87) se v roce 2018 zúčastnila společné akce 
se skupinou Kraslice. V Perninku, rodišti svatovítského kanovníka 
Aloise Rennera, zasel spolek Kulturverband dědictví, na kterém se 
rozvinula příkladná občanská aktivita s podporou obce vedené sta-
rostkou Jitkou Tůmovou. Zaměřuje se na renovaci památek, např. 
dokončila rekonstrukci kašny se sochou Siegfrieda, úpravu městské-
ho parku, Meinlova lesoparku, opravu kostela a německých pamět-
ních desek. Při renovacích vypomáhá německo-český spolek Verein 
der Freunde und Förderer des böhmischen Erzgebirge pod vedením 
Ádama Sonnevenda (Maďarsko/Rostock).     

Brno / Brünn 

V Brně původně fungoval divadelní kroužek, který hrál mj. díla 
Goetha a Schillera a tvořil komponované pořady s kombinací písňo-
vých a divadelních vstupů. 

Brno mělo velkou místní skupinu Kulturverbandu. K jejím tahou-
nům patřili Dora Müllerová, pan Bouchal, paní Schrämplová, Feli-
cita Stránská s matkou. Poslední předsedkyní byla paní Samstagová. 
Skupina zanikla kolem roku 2005. Nyní se německá menšina v Brně 
sdružuje v organizaci Deutscher Kulturverband, která je součástí 
Shromáždění německých spolků v ČR.
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Falkenau / Sokolov

Die Vorsitzenden der OG sind Marie Schreiner (Svatava-Zwodau/
Cheb-Eger, Gründungsmitglied und langjährige Vorsitzende der OG), 
Günther Wohlrab (Marktredwitz, seit 2016), die langjährige Stellver-
tretende Marianne Vaňková (Dolní Rychnov/Unterreichenau)

Die Mitglieder der OG sind auch Mitglieder im Bund der Deut-
schen Landschaft Egerland.

In der Gründungszeit der OG des Kulturverbandes wirkten in Falke-
nau eine eigene Chorgemeinschaft und der Theaterzirkel „Kulturgrup-
pe Sokolov“; die Seele von beiden war Marie Schreiner. Die OG hatte 
an der Wende der Jahre 2009/2010 insgesamt 82 Mitglieder. Heutzu-
tage treffen sich die Mitglieder regelmäßig mittwochs in Falkenau, 
aber die Treffen mussten aus Kostengründen von dem Hornický dům 
(Bergbau-Haus) in die Gaststätte „Charlie´s Pub“ verlegt werden. An 
den Treffen im beliebten „Club“ nehmen zur Zeit ca. 20 Mitglieder 
teil. Außerdem veranstaltet die OG alljährlich eine Faschingsfeier, 
eine Muttertags- und eine Nikolausfeier unter Teilnahme von dazu 
eingeladenen Musikern und Sängern. Gemeinsam mit der Stadt Fal-
kenau veranstaltet die OG Busfahrten in die Partnerstadt Schwandorf 
in Bayern, wo viele vertriebene Falkenauer leben. Es wird auch Kon-
takt zum „Heimatverband der Falkenauer“, der Zeitung „Falkenauer 
Heimatbrief“ und mit der „Egalanda Gmoi“ aufrecht erhalten.   

Sokolov / Falkenau 

Předsedové místní skupiny Sokolov: Marie Schreiner (Svatava/
Cheb, zakládající členka Kulturverbandu a dlouholetá předsedkyně 
skupiny), Günther Wohlrab (Marktredwitz, od 2016), dlouholetá zá-
stupkyně Marianne Vaňková (Dolní Rychnov)  

Místní skupina má kolektivní členství i ve Svazu Němců – region 
Chebsko (Bund der Deutschen – Landschaft Egerland).

V době založení spolku Kulturverband účinkoval na Sokolovsku 
vlastní pěvecký sbor a divadelní kroužek „Kulturgruppe Sokolov“, 
duší obou byla Marie Schreinerová. Skupina měla na přelomu let 
2009/2010 celkem 82 členů. Nyní se schází pravidelně každou stře-
du v Sokolově, ale z Hornického domu se přesunula za bezplatným 
zázemím do restaurace Charlie´s Pub. Setkání v oblíbeném „Clubu“ 
se nyní účastní kolem 20 členů. Skupina pořádá též každoroční osla-
vy masopustu, Dne matek a Mikuláše za účasti přizvaných hudební-
ků a zpěváků. Spolu s městem Sokolov pořádá zájezdy do partner-
ského města Schwandorf v Bavorsku, kde žije mnoho odsunutých 
Sokolováků, udržuje kontakty s Heimatverband der Falkenauer, no-
vinami Falkenauer Heimatbrief a s Eghalanda Gmoi.

Vereinsfeier in Falkenau, 2019 / Slavnost spolku v Sokolově, 2019
Foto I. Kominová

Die Falkenauer in Kuttenplan, 2018 / Sokolovští v Chodové Plané, 2018
Foto I. Kominová
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Gablonz an der Neiße / Jablonec nad Nisou

Langjährige Vorsitzende der OG Gablonz ist Ingeborg Hatsch-
bach. Bereits in den 50er Jahren gründeten die hier lebenden Deut-
schen ein erfolgreiches Theaterensemble. Die OG hatte 1989 ins-
gesamt 158 Mitglieder; an der Wende 2009/2010 hatte sie noch 39 
Mitglieder und im Jahr 2018 waren es 12 bis 15 aktive Mitglieder. 
Die Gründungsmitglieder Ingeborg Hatschbach und Werner Har-
tig veranstalten heute regelmäßige monatliche oder vierzehntägige 
Treffen in der Gablonzer Gaststätte „U Seidlů“.

Das zweite aktive Zentrum, dessen Mitglieder sowohl im Kultur-
verband als auch in der Landesversammlung der deutschen Vereine 
tätig sind, hat seinen Sitz im rekonstruierten Haus im Gablonzer Vier-
tel Rýnovice/Reinowitz. Hier wurde 1998 ein Begegnungszentrum 
unter dem Namen “Haus der Deutsch-tschechischen Verständigung“ 
errichtet. Symbolisch geschah dies in der Nachbarschaft des Ortes, 

Jablonec nad Nisou / Gablonz an der Neiße 

Dlouholetou předsedkyní místní skupiny Kulturverbandu Jablo-
nec je paní Ingeborg Hatschbach. Již v 50. letech si místní Němci 
založili úspěšný divadelní soubor. Skupina měla v roce 1989 cel-
kem 159 členů, na přelomu 2009/2010 měla 39 členů a v roce 2018 
asi 12 až 15 aktivních členů. Zakládající členové pod vedením paní 
Hatschbach a pana Wernera Hartiga nyní pořádají pravidelná klu-
bová setkání jednou až dvakrát měsíčně v jablonecké restauraci 
U Seidlů. 

Druhé centrum činnosti, jehož členové mají dvojí členství v Kul-
turverbandu i ve Shromáždění německých spolků, má od roku 1998 
základnu v rekonstruovaném domě v jablonecké čtvrti Rýnovice 
(Reinowitz). Zde bylo vybudováno setkávací středisko pod ná-
zvem Dům česko-německého porozumění. Stalo se tak symbolicky 
v sousedství místa, kde stál v roce 1945 sběrný tábor pro Němce 

Seminar zur Medienarbeit, Begegnungszentrum Gablonz-Reinowitz, 2017
Seminář o práci s médii, setkávací sředisko Jablonec-Rýnovice, 2017 

In München eröffnete die neue 
Ausstellung „Schicksale der 
Deutschen aus dem Isergebir-
ge in den Jahren von 1945 bis 
1948“. Die Sonderschau im drit-
ten Stock des Sudetendeut-
schen Hauses ist eine gemein-
same Veranstaltung des Kultur-
verbandes der Bürger deutscher 
Nationalität in der Tschechi-
schen Republik, des Hauses der 
deutsch-tschechischen Verstän-
digung in Reinowitz, heute ein 
Stadtteil von Gablonz, und der 
Heimatpflegerin der Sudeten-
deutschen, Zuzana Finger.

Diese Ausstellung mit Bildern 
und Texten aus der nordböh-

mischen Heimat im Isergebirge 
berührt mich aus persönlichen 
Gründen besonders“, gestand 
Bernd Posselt in seinem Gruß-
wort bei der Eröffnung. In der 
Region könne seine Familie Vor-
fahren bis weit in die Vergangen-
heit nachweisen. „Der erste Pos-
selt in den böhmischen Ländern 
findet sich in einer Urkunde aus 
dem 13. Jahrhundert als Rudol-
fus Possoldi Filius“, sagte Posselt 
schmunzelnd. In den zwanziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts 
habe sein eigener Großva-
ter  Alfred Posselt, der Sohn 
eines Glasknopfmalers, in 
Gablonz eine große Etui- 
und Kartonagenfabrik auf-
gebaut.  Alfred Posselt habe 
nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs zunächst 
in der Heimat bleiben und 
Zwangsarbeit in der eige-
nen Fabrik leisten sollen. 

1946 sei sein Großvater 
aus dem Lager Reinowitz 
nach Thüringen vertrieben 
worden, wo er sich wieder 
eine Existenz aufgebaut 
habe. „Schließlich wurde 
er von meinem Vater Kurt 
Posselt, der aus amerika-
nischer Kriegsgefangen-
schaft zurückgekehrt war, 
in den Westen geholt. Dort 
fing er wieder von Neuem 
an: als dreimaliger Grün-
der“, beschloß Posselt die 
Erzählung über das Schick-
sal seiner Familie.

Ähnliche Erzählungen 
sind auch im Katalog der 
Ausstellung zu finden: Das 
Bändchen „Schicksale der 
Deutschen aus dem Iser-
gebirge in den Jahren von 

1945 bis 1948“ war gerade 
druckfrisch aus der Pres-
se gekommen. Wie es bei 
ihnen Tradition ist, woll-
ten die drei Herausgebe-
rinnen Petra Laurin, Irene 
Novak und Christa Petrás-
ková eine „Buchtaufe“ fei-
ern. Bernd Posselt stimm-
te freudig zu, die überra-
schende Patenschaft zu 
übernehmen, und beträu-
felte den Einband mit eini-
gen Schlückchen Winzer-
sekt. Der „Taufpate“ lobte 
die Ausstellung des Kul-
turverbandes, des Hau-
ses der deutsch-tschechi-
schen Verständigung in 
Reinowitz und der Hei-
matpflegerin der Sudeten-
deutschen als einen Höhe-
punkt der kulturellen Hei-
matarbeit und bezeichnete 
das Haus in Reinowitz als 
bedeutendes Zentrum der 
Verständigung.

Dessen Leiterin, die äu-
ßerst aktive Petra Laurin, 
schilderte die Aufgabe ih-
res kleinen Zentrums, das 
besonders die heutige Be-

völkerung über die Geschichte 
der früheren deutschen Bevölke-
rung informieren solle: „So war 
es fast allen bei uns neu, daß es in 
Reinowitz auch ein Vertreibungs-
lager gab“, sagte Laurin. 

Im Reinowitzer Haus der Ver-
ständigung sei die Ausstellung 
über die Schicksale der Deut-
schen im Isergebirge von 1945 
bis 1948 schon im Oktober 2015 
gezeigt worden, die Heimatpfle-
gerin Zuzana Finger nun nach 
München geholt habe, erläuterte 
Irene Novak vom Kulturverband. 
Sie betonte die gelungene Finan-
zierung durch den Kulturverband 
und die Landesversammlung der 
Deutschen in Böhmen, Mähren 
und Schlesien, was für die gu-
te Zusammen-
arbeit der hei-
matverbliebe-
nen Deutschen 
spreche. „Die-
ser erste Teil 
der zweispra-
chigen Schau 
zeigt nur die 
Jahre von 1945 
bis 1948“, so 
die Leiterin 

des Kulturverbands. Drei weite-
re sollten folgen: 1948 bis 1968, 
1968 bis zur politischen Wende, 
und 1989 bis zur Gegenwart.

Den Inhalt der ersten Etap-
pe schilderte Christa Petrásko-
vá in einem Bildervortrag. Die 
als Christa Tippelt 1941 gebore-
ne Gablonzerin verblieb mit ihrer 
Mutter Hermine nach Kriegsen-
de dort in einem winzigen Häus-
chen. Zwei Jahre später kam Va-
ter Wendelin, ein ausgewiesener 
Antifaschist, aus der Kriegsge-
fangenschaft zurück. „Er arbei-
tete als Straßenwärter im nahen 
Grünwald und mußte sich das ei-
gene, konfiszierte Haus zurück-
kaufen“, erzählte sie. Die Ethno-
login und Fremdenführerin war 

im vergangenen Jahr über 50 
Mal im Gablonzer Bezirksarchiv 
zur Recherche. „Dort gibt es 42 
Schachteln mit Karteikarten von 
den vertriebenen Deutschen“, so 
die Referentin, „und in jeder sind 
900 Karteikarten!“

Auf die Spuren vieler dieser 
Biographien kann man sich in 
der Ausstellung begeben. Zu die-
sen gehören die Lebensläufe der 
aus Gablonz und Umgebung Ver-
triebenen sowie die der dortigen 
Heimatverbliebenen. Die Vorge-
schichte der Deutschen in Böh-
men wird ebenso dargestellt wie 
die Geschehnisse kurz nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Besonders ausführlich werden 
die regionalen Sammel-, Vertrei-
bungs-, Arbeits- und Internie-
rungslager von Albrechtsdorf bis 
Reichenberg beschrieben. In der 
Ausstellung ist sogar ein Modell 
des Lagers Reinowitz zu sehen, 
ein Beleg für den Fortschritt der 
dreidimensionalen Drucktech-
nik.

Das Lagermodell und die gro-
ßen Schautafeln sahen sich die 
Eröffnungsgäste beim nachfol-
genden Empfang gleich an. „Die 
Ausstellung wird auch auf dem 
Sudetendeutschen Tag in Nürn-
berg zu sehen sein“, erklärte Zu-
zana Finger den Gästen. Alle 
werden die interessante Schau 
dort sicher gern empfehlen.
 Susanne Habel

Bis Freitag, 6. Mai: „Schicksa-
le der Deutschen aus dem Iserge-
birge nach 1945“ in München-Au, 
Sudetendeutsches Haus, Hoch-
straße 8, dritter Stock. Montag bis 
Freitag 9.00–16.30 Uhr.

Katalog: Petra Laurin/Irene 
Novak/Christa Petrásk ová (Her-
ausgeber): „Schicksale der Deut-
schen aus dem Isergebirge in den 
Jahren 1945–1948“. Verlag Nak-
ladatelství Bor, Reichenberg 2016; 
64 Seiten, in der Ausstellung 5 Eu-
ro. (ISBN 978-80-87607-55-8)

KULTURSudetendeutsche Zeitung
Folge 9 | 4. 3. 2016 7

Petra Laurin, Christa Petrásková, Irene Novak, Sprecher Bernd Posselt und Heimatpflegerin Dr. Zuzana Finger „taufen“ den deutschen Katalog.

Blick in die Ausstellung mit zweisprachigen Schautafeln über die Lage in Nordböhmen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und während der Vertreibung der deutschen Bewohner. Bilder: Susanne Habel

� Ausstellungseröffnung im Sudetendeutschen Haus in München

Buchtaufe und Bilderschau

Kiste aus Vertreibungstransport.

Bilder aus dem Bildvortrag von Christa Petrásková: Gablonz, das dortige Bezirksarchiv mit 42 Schachteln voller Vertreibungskarteikarten und die Karte von Isergebirgsdichter Gustav Leutelt, der als 85jähriger vertrieben wurde.

Drei-D-Modell vom Lager Reinowitz und Originalexponate.

Sudetendeutsche Zeitung 
schreibt über die Ausstel-
lungseröffnung „Schick-
sale der Deutschen aus 
dem Isergebirge...“,
München 2016
Noviny Sudetendeutsche 
Zeitung referují o vernisá-
ži výstavy „Osudy Němců 
v Jizerských horách...“, 
Mnichov 2016
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wo sich 1945 ein Sammellager für die aus Ihrer Heimat vertriebenen 
Deutschen befand. Anregerin und Leiterin des Begegnungszentrums 
ist Petra Laurin, Mitglied des gesamtstaatlichen Kulturverbandvor-
stands. Das Zentrum bemüht sich um maximale Offenheit allen Or-
ganisationen der deutschen Minderheiten gegenüber, einschließlich 
der tschechischen Bevölkerung. Es organisiert gemeinsame Veran-
staltungen mit der Gablonzer OG des Kulturverbandes, z. B. Kon-
zerte und Weihnachtsfeiern. Besonders hervorzuheben sind ein Aus-
stellungszyklus über die Schicksale der Deutschen im Isergebirge 
und die Veranstaltung von Workshops. Petra Laurin, Irena Novak 
und Christa Petrásková gaben als Verfasserinnen einige zweispra-
chige Publikationen heraus. Die Gablonzer nehmen regelmäßig am 
Sudetendeutschen Tag teil. 

Auswahl von Veranstaltungen der OG Gablonz: 
2018 Zweisprachige Ausstellung „Schicksale der Deutschen im 

Isergebirge“ (4. Teil, ab 1989)
Workshop über Nutzung der Medien, veranstaltet in Ga-
blonz-Reinowitz und in Raspenava/Raspenau in der restau-
rierten Villa von Ottomar Klinger, die dem deutschen Unter-
nehmer Peter M. Wöllner gehört. 

2017 Ausstellung „Schicksale der Deutschen im Isergebirge“ 
(3. Teil, 1968–1989)
Medienworkshop „Deutsche in Tschechien“, auf Nutzung 
neuer Medien ausgerichtet 

2016 Ausstellung „Schicksale der Deutschen im Isergebirge“ 
(2. Teil, 1948–1968)
Konzerte, Sprachkurse, Kindergruppe, Begegnungen mit 
deutschen Landsleuten, Betreibung eines Klubraums mit 
kleinem Café 
Ausstellung „Schicksale der Deutschen im Isergebirge“ 
(1. Teil, bis 1948) – gemeinsames Projekt der OG Gablonz, 
des Hauses der Deutsch-tschechischen Verständigung, der 
Schüler der Kunst-Industrieschule Gablonz und des Iserge-
birgsmuseums in Kaufbeuren

vyháněné z domovů. Hybatelkou a vedoucí setkávacího centra je 
Petra Laurin, členka předsednictva Kulturverbandu.

Středisko usiluje o maximální otevřenost všem organizacím ně-
mecké menšiny včetně majoritní společnosti. Pořádá společné 
akce s jabloneckou skupinou spolku Kulturverband, např. koncerty 
a vánoční besídky. Specialitou je cyklus výstav o osudech Němců 
v Jizerských horách a pořádání pracovních workshopů. Jablonecké 
autorky Petra Laurin, Irena Nováková a Christa Petrásková vydaly 
několik dvojjazyčných publikací. Jablonečtí se pravidelně aktivně 
účastní Sudetoněmeckých dnů.

Výběr akcí z posledních let:
2018 Dvojjazyčná výstava Osudy Němců v Jizerských horách 

(4. díl, od roku 1989 )
Workshop o využití médií, pořádaný v Jablonci-Rýnovicích 
a v Raspenavě - restaurované Ville Ottomar Klinger patřící 
německému podnikateli Peteru M. Wöllnerovi  

2017 Výstava Osudy Němců v Jizerských horách 
(3. díl, 1968–1989)
Workshop „Němci v Česku“, zaměřený na využití nových 
médií 

2016 Výstava Osudy Němců v Jizerských horách 
(2. díl, 1948–1968)
Koncerty, jazykové kursy, dětská skupina, setkávání s ně-
meckými rodáky, provozování klubové místnosti s kavárnič-
kou 
Výstava Osudy Němců v Jizerských horách po roce 1945 
(1. díl, do roku 1948) - společný projekt ZO Jablonec, Domu 
česko–německého porozumění, studentů uměleckoprůmyslo-
vé školy Jablonec a Isergebirgsmuseum v Kaufbeuren
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Georgswalde / Jiříkov u Šluknova

Leitung: Edeltraud Jón (frühere Vorsitzende der OG), Veronika 
Račanská (ehemalige Handelsvertreterin und Sprecherin der OG)

Die Ortsgruppe begann ihre regelmäßige Tätigkeit 1969. Sie kam 
zuerst in den Räumen des Stadtnationalausschusses Georgswalde, 
später im Rentnerklub und dann im örtlichen Seniorenclub zusam-
men. An Veranstaltungen nahmen als Gäste Vertreter des gesamt-
staatlichen Kulturverbands, des Stadtnationalausschusses und der 
Nationalen Front teil. 

Nach 1989 gründete und entwickelte die OG die Zusammenarbeit 
der Bürger des Schluckenauer Zipfels mit der grenznahen deutschen 
Stadt Ebersbach und den Bewohnern der Oberlausitz. An beiden 
Seiten der Grenze finden seitdem Treffen der Bevölkerung, Kultur-
veranstaltungen und Austauschfahrten statt. Die OG Georgswalde 
organisierte selbst oder beteiligte sich an der Organisation von Kul-
turveranstaltungen in Seniorenheimen in Filipov/ Philippsdorf und 

Jiříkov u Šluknova / Georgswalde 

Vedoucí místní skupiny Jiříkov: Edeltraud Jón (bývalá předsedky-
ně), Veronika Račanská (bývalá jednatelka a mluvčí)

Místní skupina Jiříkov zahájila pravidelnou činnost v roce 1969. 
Scházela se zpočátku v prostorách Městského národního výboru Ji-
říkov a později v místním klubu důchodců. Akcí se jako hosté zú-
častňovali zástupci republikového vedení Kulturverbandu, městské-
ho národního výboru a Národní fronty. 

Po roce 1989 skupina iniciovala a rozvinula spolupráci obyvatel 
šluknovského výběžku s příhraničním německým městem Ebersbach 
a obyvateli Horní Lužice. Po obou stranách hranic se od té doby ko-
nají setkání obyvatel, kulturní akce a výměnné zájezdy. Skupina 
sama organizovala nebo spolupořádala kulturní akce v domovech 
důchodců ve Filipově a Ebersbachu. Místní skupina Jiříkov pořádala 

Edeltraud Jónová (links/vlevo), Veronika Račanská (rechts/vpravo)
Foto via O. Podzimek

Muttertag in Georgswalde 2013
Den matek v Jiříkově 2013
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Ebersbach. Sie veranstaltete regelmäßige Muttertags-, Weihnachts- 
und Faschingsfeiern, die mit der Auswertung von Kultur- und Öffent-
lichkeitsaktivitäten, Vorträgen und Informationsaustausch verbunden 
waren. Am beliebtesten waren regelmäßige Busfahrten in Böhmen 
und Deutschland, z. B. zur Blumenausstellung in die sächsische Stadt 
Kamenz. Frau Račanská führte einen Deutschzirkel für 30 Kinder.  

Für die beispielhafte Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurden 
die OG Georgswalde und deren Vorsitzende wiederholt geehrt. Die 
OG hatte an der Wende 2009/2010 insgesamt 33 Mitglieder. Auf der 
Mitgliederversammlung 2014 wurde sie wegen Erkrankung der Vor-
sitzenden und einer fehlenden jüngeren Kraft praktisch aufgelöst.

An die Tradition des Kulturverbandes knüpfte frei der Verein der 
Georgswalder Krippenfreunde e. V. unter der Leitung des Ehepaars 
Ludmila und Oldřich Podzimek an. Dieser Verein konzentriert sich 
auf die Entwicklung der örtlichen Krippentradition und die Betrei-
bung des Krippenmuseums. Der Verein kooperiert mit dem Kultur-
verband und mit der Gesellschaft für dauernd erhaltbare Entwick-
lung. 

pravidelné slavnosti ke Dni matek, Vánocům a masopustu, spojené 
s vyhodnocením kulturních a veřejných aktivit, přednáškami a vý-
měnou informací. Nejoblíbenější byly pravidelné autobusové zájez-
dy po Čechách a Německu, např. na květinovou slavnost v saském 
městě Kamenz. Paní Račanská vedla kroužek němčiny pro 30 dětí. 
Za příkladnou spolupráci s obcí obdržela skupina Jiříkov a její před-
sedkyně od městského úřadu opakovaná ocenění. Místní skupina Ji-
říkov měla na přelomu let 2009/2010 celkem 33 členů. Prakticky se 
rozpustila na členské schůzi 2014, protože onemocněla předsedkyně 
a chyběl mladší tahoun. 

Na tradici Kulturverbandu volně navázal Spolek jiříkovských 
betlémářů, z.s., pod vedením manželů Ludmily a Oldřicha Podzim-
kových. Tento spolek se zaměřuje na rozvíjení místní betlemářské 
tradice a na provozování betlemářského muzea. Spolek kooperuje 
s Kulturverbandem a se Společností pro trvale udržitelný rozvoj. 
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Graslitz / Kraslice

Gründer der OG: Franz Fritsch (1968) und Julia Peschmann 
(1969). Vorsitzende: Anton Kühnl (1969), Emil Langhammer (Wen-
de 1969/1970), Franz Chvojka (ca. 1971 – 1984), Edeltraud Rojíko-
vá (1984 – 2014), Horst Dietz (2015-2017), Petr Rojík (seit 2017). 
Seit 2010 wirkt als die Seele in der Ortsgruppe Frau Soňa Šimán-
ková.

Am 12. Januar 1989 wurde das Sängerensemble „Heimatchor“ 
Graslitz gegründet, das bis 2014 Edeltraud Rojíková leitete. Der ur-
sprünglich zwanzigköpfige Chor konzentrierte sich auf Volkslieder 
des Erzgebirges und des Egerlandes in deutschen Mundarten. Der 
Chor wurde von Ilse Plomitzer auf dem Akkordeon begleitet. Das 
Ensemble vertrat die deutsche Minderheit auf dem in Europa ältes-
ten und größten internationalen Foklorefestival in Strážnice (1995 
und 1996), nahm eine eigene CD auf (2000), trat in Fernseh- und 
Rundfunksendungen in der ČR und in Deutschland sowie auf Ver-
anstaltungen der Ackermann-Gemeinde und Seliger-Gemeinde und 
an der Egerquelle am Tag des Beitrittes der ČR zu Europäischen 
Union (2004) auf. Außerdem erhielt der Chor zahlreiche Ehrungen 
einschließlich der Eintragung in die Liste des immateriellen Kultur-
erbes des Karlsbader Bezirkes (2014). Liste der Sängerinnen (Stand 
2009): Anita Albl, Marianne Böhm, Hilde Fridrich, Margitta Glas, 
Marianne Hamm, Wanda Leicht, Hana Lorenzová, Ludmila Makov-
cová, Edeltraud Martinek, Ilse Plomitzer, Hilde Procházka, Edel-
traud Rojík, Aloisie Šmolcnopová, Lieselotte Kropp, „Iluš“ Laus-
mann, Fanny Klier, Paula Venená, Marie Volkmer, Herta Skoková, 
Olga Hnátová.

Heutzutage gehören zu den beliebtesten Veranstaltungen der 
OG die vielbesuchten Muttertagsfeiern und Herbstfeste (früher 

Kraslice / Graslitz 

Agitace do ZO Kraslice: Franz Fritsch (1968) a Julie Peschmann 
(1969). Předsedové: Anton Kühnl (1969), Emil Langhammer (pře-
lom 1969/1970), Franz Chvojka (cca 1971 – 1984), Edeltraud Rojí-
ková (1984 - 2014), Horst Dietz (2016 - 2017), Petr Rojík (od 2017). 
Od roku 2010 je duší místní skupiny Soňa Šimánková.

V letech 1992–2004 byla ZO Kraslice i kolektivním členem Bund 
der Deutschen - Landschaft Egerland. Gesto vstřícnosti bylo spíš 
symbolické, skutečné spolupráci bránila dopravní odlehlost mezi 
Kraslickem a Chebem. 

Dne 12. ledna 1989 byl založen pěvecký soubor Heimatchor Kras-
lice, který do roku 2014 vedla Edeltraud Rojíková. Původně dvace-
tičlenný sbor se zaměřoval na lidové písně Krušných hor a Egerlandu 
v německých nářečích. Sbor doprovázela na akordeon Ilse Plomitzer. 
Soubor zastupoval německou menšinu na mezinárodním folklórním 
festivalu ve Strážnici (1995 a 1996), natočil vlastní CD (2000), vy-
stupoval v televizních a rozhlasových pořadech v ČR a Německu, na 
akcích Ackermann-Gemeinde a Seliger-Gemeinde, u pramene Ohře 
v den vstupu ČR do Evropské unie (2004) a získal mnoho ocenění 
včetně zápisu do Listiny nemateriálního kulturního dědictví Karlo-
varského kraje (2014). Seznam zpěvaček Heimatchoru (stav 2009): 
Anita Albl, Marianne Böhm, Hilde Fridrich, Margita Glas, Marianne 
Hamm,Wanda Leicht, Hana Lorenzová, Ludmila Makovcová, Edel-
traud Martinek, Ilse Plomitzer, Hilde Procházková, Edeltraud Rojíko-
vá, Aloisie Šmolcnopová, Lieselotte Kropp, „Iluš“ Lausmann, Fanny 
Klier, Paula Venená, Marie Volkmer, Herta Skoková, Olga Hnátová.

Nyní patří k nejoblíbenějším akcím hojně navštěvovaná slavnost Dne 
matek a Podzimní (dříve Mikulášská) slavnost, poznávací zájezdy po 

Entwicklung der Mitgliederzahl in der OG Graslitz / Vývoj počtu členů v ZO Kraslice
Jahr / rok 1969 1974 1984 1985 1986 1990 1994 2000 2001 2003 2009 2016 2017 2018

Mitglieder / členstvo 194 253 142 156 159 186 160 137 128 117 79 133 142 156
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Die Graslitzer in Mariakulm, um 1970
Krasličtí v Chlumu sv. Maří, asi 1970
Foto via E. Vaňoučková

Das Graslitzer Herbsfest 2017
Podzimní slavnost v Kraslicích 2017

Frauentag im Graslitzer Kulturhaus, um 1985
Den žen v kraslickém Domu kultury, asi 1985

Konzert in der Graslitzer Kirche 2018
Koncert v kraslickém kostele, 2018
Gabriela Beňačková, Jakub Pustina, Marta Vašků
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Nikolofeiern), Busfahrten in Böhmen und Deutschland, Kon-
zerte bedeutender Künstler, kommentierte Wanderungen, Vor-
träge, Theaterbesuche und kommunale Projekte, die auf die 
deutsch-tschechische Geschichte der Region bezogen sind.

Die OG Graslitz beteiligt sich an der Entwicklung der Partnerbe-
ziehungen (Graslitz – Klingenthal, Rotava/Rothau – Veitshöchheim, 
Kynšperk nad Ohří/Königsberg an der Eger – Himmelkron, Loket 
nad Ohří/Elbogen - Illertissen, Nejdek/Neudek – Augsburg) und der 
Pfarrgemeinden (Graslitz – Neutraubling). Die Mitglieder der OG 
Graslitz treten auf deutsch-tschechischen Kirchweihfesten in den 
grenznahen Gemeinden auf, sie veranstalten „Nächte der Kirchen“, 
sie treten an Tagen der nationalen Minderheiten des Karlsbader Be-
zirkes (ab 2009), an Großveranstaltungen der Landesversammlung 
der deutschen Vereine in der ČR (ab 2012) und an Tagen des natio-
nalen Kulturerbes auf. 

In den Jahren 1995 bis ca. 2010 unterrichtete Peter Schmidt aus 
Bamberg, Mitglied des Kulturverbandes, in Graslitz Deutsch für 7 
bis 25 Interessenten. Ferner leitet ein weiteres Mitglied des Kultur-
verbandes, Edith Vaňoučková, den Deutschunterricht in Graslitz.

Die Graslitzer Gruppe pflegt seit 1997 enge Kontakte zu eini-
gen Ortsgruppen der Sudetendeutschen Landsmannschaft, zum 
Seniorenverein Klingenthal, zum Arbeitskreis der Egerländer 
Kulturschaffenden und zu den Erzgebirgsvereinen in Aue und 
Schneeberg. Sie ist an zahlreichen Projekten beteiligt: Projekten 
der regionalen Museen (z. B. verschwundene Orte im Kreis So-
kolov/Falkenau 2006), Projekten der Gemeinden (Übersetzung 
des Sagenbuchs 2013, Errichtung des zweisprachigen Lehrpfades 
Rotavské varhany/Rothauer Basaltorgel, Arbeit am Buch der Er-
innerungen „Wer alles da war“, beides 2016), und an der Arbeit 
bei Erforschungen der deutsch-tschechischen Geschichte (Auf-
nahmen und Ausstellungen der Anstalt der gegenwärtigen Ge-
schichte, Akademie der Wissenschaften der ČR 2007, des Natio-
nalen Denkmalinstituts 2009, des „Post-Bellum – Gedächtnis der 
Nation“ 2014 – 2018, an der Mitarbeit bei Ralf Pasch: „Die Erben 
der Vertreibung 2014).

Čechách a Německu, koncerty významných umělců, návštěvy divadel 
a komunitní projekty zaměřené na česko-německou historii regionu. 

Místní skupina Kraslice se podílí na rozvíjení partnerských vztahů 
měst (Kraslice – Klingenthal, Rotava – Veitshöchheim, Kynšperk 
nad Ohří – Himmelkron, Loket nad Ohří – Illertissen, Nejdek - 
Augsburg) a farností (Kraslice – Neutraubling). Členové účinkují na 
česko-německých poutních slavnostech v pohraničních obcích, po-
řádají Noci kostelů, vystupují na Dnech národnostních menšin Kar-
lovarského kraje (od 2009) a Dnech národního kulturního dědictví. 

V letech 1995 až 2010 vyučoval v Kraslicích němčinu pro 7 až 25 
zájemců Peter Schmidt z Bambergu. Dále vyučovala němčinu Edith 
Vaňoučková. Oba byli členy skupiny Kraslice.

Kraslická skupina udržuje od roku 1997 živé kontakty s regionální-
mi organizacemi Sudetendeutsche Landsmannschaft, Seniorenverein 
Klingenthal, Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffende a s krušno-
horskými spolky v Aue a Schneebergu. Spolupracuje na projektech 

Muttertagsfeier in Graslitz 2018
Oslava Dne matek v Kraslicích 2018
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Auswahl von Veranstaltungen der OG Graslitz:
2018 Busfahrten: Hořovice-Zbiroh-Točník, Würzburg-Veitshöch-

heim, Eibenstock, Schwarzenberg, Prag  
Kommentierte deutsch-tschechische Ausflüge und Wande-
rungen: Die verschwundene Ortschaft Am Berg im Egerland 
(Kopanina/Frauenreuth), Spitzberg bei Přebuz/Frühbuss, 
Pernink/Bärringen, Aschberg bei Bublava/Schwaderbach (im 
Rahmen der „Nacht der Kirchen“), Serpentinit-Fundort im 
Slavkovský les/Kaiserwald 
Konzerte: Liederkranz Geisling in Chlum sv. Maří/Maria 
Kulm, Gabriela Beňačková, Jakub Pustina, Marta Vašková in 
Sokolov/Falkenau, Chorea Nova in Přebuz/Frühbuss

2017 Busfahrten: Valeč/Waltsch-Chyše/Chiesch-Žlutice/Luditz, 
Lichtenstein, Marktredwitz, Liberec/Reichenberg-Ještěd/
Jeschken, Teplá/Tepl, Bečov/Petschau
Konzerte: Jakub Pustina und Sieger eines internationalen 
Sängerwettbewerbs in Kraslice/Graslitz, Cantilo Mariánské 
Lázně/Marienbad in Chlum sv. Maří/Maria Kulm
Aktive Teilnahme an der Vernissage der Ausstellung über 
die verschwundene Bergstadt Čistá/Lauterbach-Stadt im Be-
zirksamt Karlsbad 

2016 Theaterbesuch in Cheb/Eger (Cejch/Sonnenstein), in Bad 
Elster (Ensemble „Ivushka“)
Busfahrten: Zbiroh, Wiesau (Gedenkfeier zur Vertreibung)
Mitarbeit mit Forschungsinstituten und Medien: Tschechi-
scher Rundfunk, Tschechisches Fernsehen, regionales Fern-
sehen, tschechische und deutsche Presse 
Nacht der Kirchen in Stříbrná/Silberbach

2015 Busfahrten: Pilsen, Bamberg, Prag
Kulturfahrten: Karlsbad, Zwickau, Augsburg, Neutraubling, 
Schneeberg

2014 Präsentation des Kulturverbandes: SL-Unterfranken, SL-Bil-
dungstätte Heiligenhof 
Theaterfahrt: Bad Elster
Grenzüberschreitendes Treffen an der Egerquelle und in Wei-
ßenstadt zum 10. Jahrestag des Beitritts der ČR zur EU
Nacht der Kirchen in Rotava/Rothau
Busfahrten: Neutraubling, Prag, Lößnitz, Dresden

regionálních muzeí (např. Zaniklé obce Sokolovska 2006), obcí (pře-
klad knihy pověstí 2013, dvojjazyčná naučná stezka Rotavské var-
hany 2014, kniha vzpomínek Kdo tu všechno byl 2016), výzkumů 
česko-německé historie (nahrávky a výstavy Ústavu soudobých dějin 
AV ČR 2007, Národní památkový ústav 2009, Post Bellum – Paměť 
národa 2014 – 2018, Ralf Pasch: Die Erben der Vertreibung 2014).

Výběr akcí v minulých letech:  
2018 Zájezdy: Hořovice-Zbiroh-Točník, Würzburg-Veit-

shöchheim, Eibenstock, Schwarzenberg, Praha  
Komentované česko-německé výlety a vycházky: zaniklá 
osada Am Berg (Frauenreuth) na Chebsku, Přebuz, Pernink, 
Bublava (v rámci Noci kostelů), hadcové lokality Slavkov-
ského lesa 
Koncerty: Liederkranz Geisling v Chlumu sv. Maří, Gabriela 
Beňačková - Jakub Pustina a Marta Vašková v Sokolově

2017 Zájezdy Valeč-Chyše-Žlutice, Lichtenstein, Marktredwitz, 
Liberec-Ještěd, Teplá, Bečov
Koncerty: Jakub Pustina a laureáti mezinárodní pěvecké 
soutěže v Kraslicích, Cantilo Mariánské Lázně v Chlumu sv. 
Maří
Aktivní účast na vernisáži výstavy o býv. hornickém městě 
Čistá (Lauterbach Stadt) na KÚ Karlovarského kraje 

2016 Návštěva divadla v Bad Elster
Spolupráce s výzkumnými pracovišti a s médii: Český roz-
hlas, Česká televize, regionální TV, český a německý tisk 
Noc kostelů ve Stříbrné (Silberbach)

2015 Poznávací zájezdy: Plzeň, Bamberg, Praha
Kulturní zájezdy: Karlovy Vary, Zwickau, Augsburg, Neu-
traubling, Schneeberg

2014 Prezentace Kulturverbandu: SL-Unterfranken, SL-Bildung-
stätte Heiligenhof 
Kulturní zájezdy: divadlo Bad Elster
Přeshraniční setkání u pramene Ohře a ve Weissenstadt při 
10. výročí vstupu ČR do EU
Noc kostelů v Rotavě (Rothau)
Zájezdy: Neutraubling, Praha, Lößnitz, Dresden
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Fahrt der Graslitzer nach Dresden 2010
Zájezd kraslické skupiny do Drážďan 2010 

Fahrt nach Regensburg 2013
Zájezd do Regensburgu 2013

Die Graslitzer am Prager Strahow 2014
Krasličtí na pražském Strahově 2014
Foto S. Šimánková
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Großschönau / Velký Šenov 

Die Vorsitzende der OG waren Rudolf Pomahatsch, Margit 
Dvořáčková und Christa Hille. Die Zahl der Mitglieder: 33 (Jahr 
2008), 31 (2009). Es kommen keine neue Informationen.

Haida / Nový Bor

Der Vorsitzende: Alfred Bienert, Hildegard Kopecká (seit 1998)
mit Hilfe von Jana Vesecká. Die Zahl der Mitglieder: 331 (Jahr 
1974), 53 (2009), 32 (2018).

Die Ortsgruppe, gegründet 1969, knüpfte fließend an die Aktivitä-
ten des Sängerchors „Singschar“ (tätig seit 1958) und an die Arbeit 
der deutschen Gruppe, die im „Haus für Aufklärung“ organisiert 
war, an. Die OG Haida traf zuerst im Haus „Na střelnici“ und ab 
1983 im neuen Kulturhaus zusammen, in dem auch Gruppen aus 
anderen grenznahen Gebieten und aus Sachsen auftraten. Sie hatte 
ihren eigenen Sängerchor (1970 – 2002), die von Erwin Knecht ge-
leitete Musikgruppe „Schraml“ und eine Kinder- und Theatergruppe 
(um 1970). Diese Ensembles wurden zu Auftritten auch außerhalb 
der Region eingeladen, z. B. nach Prag oder Teplice/Teplitz. 

Die OG veranstaltete Busfahrten in der ČR, später auch in beide 
Teile Deutschlands und nach Österreich. 

Heutzutage treffen sich die Mitglieder der OG zweimal monatlich 
in von der Stadt genehmigten Räumen. Es werden Wanderungen 
und Busfahrten veranstaltet (Basilika Deutsch Gabel, Glashütte Aje-
to, Glasmuseum). Man pflegt das 2006 eingeweihte Versöhnungs-
denkmal auf dem Waldfriedhof, das den deutschen Opfern des 02. 
Juni 1945 gewidmet ist.  

Beliebt sind Klubfeste, z. B. die Muttertagsfeier. Die Zusammen-
setzung und Tätigkeit der OG Haida überschneidet sich mit dem 
Seniorenclub und mit dem Verband der Behinderten durch Zivilisa-
tionskrankheiten. 

Velký Šenov / Großschönau  

Ve vedení místní skupiny Velký Šenov byli Rudolf Pomahatsch, Mar-
git Dvořáčková a naposledy Christa Hille. Stav členů koncem roku 
2008: 33, koncem roku 2009: 31. Nyní o sobě skupina nepodává zprávy.

Nový Bor / Haida 

Dlouholetí předsedové skupiny Nový Bor: Alfred Bienert, Hilde-
gard Kopecká (od 1998) s pomocí Jany Vesecké. Počet členů ZO: 
331 (v roce 1974), 53 (2009), 49 (2010), 32 (2018). ZO měla vlastní 
pěvecký sbor (1970 – 2002), kulturní skupinu Schrammeln, dětskou 
skupinu a divadelní skupinu (kolem roku 1970). Tyto skupiny byly 
zvány k vystoupení i mimo město, např. do Prahy a Teplic. Kulturver-
band pořádal autobusové zájezdy po ČR, Německu a Rakousku.

Nyní se skupina setkává dvakrát měsíčně v prostorách poskytnu-
tých městem. Pořádá vycházky a zájezdy (např. do baziliky Deutsch 
Gabel, sklárny Ajeto, sklářského muzea). Pečuje o památník smíření 
na lesním hřbitově, postavený německým obětem z 2. června 1945 
a odhalený v roce 2006. Oblíbené jsou klubové oslavy, např. Den 
matek. Složení a činnost spolku Kulturverband v Novém Boru se 
personálně prolíná s místním Klubem důchodců a se Svazem posti-
žených civilizačními chorobami v ČR.
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Jungbuch / Mladé Buky, Trübenwasser / Kalná Voda, 
Marschendorf / Horní Maršov

Jungbuch (ca. 2300 Einwohner) ist eine Industriegemeinde in der 
Nähe von Trutnov/Trautenau, am Rande des Nationalparkes Riesen-
gebirge und des Buchenurwaldes Rýchory/Rehorngebirge.

Vorsitzende der OG: Moser und Rosinger (1969–1985), Seidel (ab 
1985), Wolf (bis 2000), Waltraud Zábranská (seit 2000).

Gründer der OG des Kulturverbandes waren Frau Moser, die 
sich 1954 um die Entstehung des Wandertheaters verdient mach-
te, und Frau Rosinger. Während des Sozialismus stand der OG der 
Betriebsgewerkschaftsklub des nationalen Unternehmens Texlen 
zur Verfügung. Hier wurden regelmäßige monatliche Veranstaltun-
gen organisiert. Die OG veranstaltete Mitgliederversammlungen, 
Muttertagsfeiern, Tanzunterhaltungen, Weihnachtsfeiern, Ausflüge, 

Mladé Buky / Jungbuch, Kalná Voda / Trübenwasser, 
Horní Maršov / Marschendorf

Mladé Buky (asi 2 300 obyvatel) jsou průmyslovou obcí na Trut-
novsku, na okraji Krkonošského národního parku a Rýchorského 
bukového pralesa. 

Předsedkyně místní skupiny: paní Moser a paní Rosinger (1969–
1985), paní Seidel (od 1985), paní Wolf (do 2000), Waltraud Zá-
branská (od 2000). 

Zakladatelkami spolku Kulturverband byly paní Moser, která 
v roce 1954 stála i u zrodu putovního divadla, a paní Rosinger. Za 
socialismu měla skupina k dispozici odborářský závodní klub ná-
rodního podniku Texlen. Zde se konaly akce pravidelně každý mě-
síc. Skupina pořádala členské schůze, oslavy Dne matek, taneční 

Renovierung des Friedhofs 1989
Brigáda na hřbitově 1989

„Wir 4 Frauen leiten den Kulturverband seit 2001 und halten gut zu-
sammen.“
„My 4 ženy vedeme Kulturverband od r. 2001 a držíme pěkně spolu.“
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stattete aber auch Jubilaren an Geburtstagen Besuche ab, machte 
Krankenbesuche und nahm an Beerdigungen teil. Vor dem Jahr 2000 
organisierte die OG zweimal jährlich freiwillige Arbeitseinsätze auf 
dem Friedhof, die Mitglieder sammelten Altpapier, Hasenfelle u.a. 
Seit 1999 nutzt die OG die Räume des Seniorenclubs. In den Jahren 
2009–2010 hatte sie insgesamt 32 Mitglieder, jetzt sind es noch 25. 
Sie wird von einer vierköpfigen Gruppe in der Zusammensetzung 
Zábranská, Vlasatá, Patzeltová, Součková geleitet.

Die OG trifft sich mit Mitgliedern der OG Žacléř/Schatzlar und 
der vor kurzem aufgelösten OG Horní Maršov/Marschendorf. Sie 
pflegt gute Kontakte zum Gemeindeamt Mladé Buky/Jungbuch, von 
dem sie finanziell bei Reisen unterstützt wird.

Auswahl von Veranstaltungen der OG Jungbuch:   
2018 Muttertagsfeier

Ausflug in die Kolínská bouda (Kolín-Baude) in Pec pod 
Sněžkou/Petzer und ins Antoniental
Zwei Diamantenhochzeiten und 11 Geburtstagsjubilare
Weihnachtsfeier

2017 Muttertags- und Nikolofeier im Seniorenheim 
Organisation von Reisen

2016 Fahrt zum Schloss Kuks

zábavy, vánoční oslavy, výlety, ale i návštěvy u jubilantů, nemoc-
ných a smuteční rozloučení. Před rokem 2000 konala každoročně 
dvě dobrovolné pracovní brigády na hřbitově, členové sbírali starý 
papír a králičí kožky. Od roku 1999 skupina využívá prostor Klubu 
důchodců. Měla v letech 209 - 2010 celkem 32 členů a nyní má 25 
členů. Je řízena čtyřčlennou partou ve složení: paní Zábranská, Vla-
satá, Patzeltová, Součková. 

Místní skupina se setkává se členy ze Žacléře i nedávno rozpuště-
né skupiny Horní Maršov (Marschendorf). Má dobrý kontakt s OÚ 
Mladé Buky, který jí finančně přispívá na zájezdy. 

Výběr akcí v posledních letech: 
2018 Oslava Dne matek

Výlet do Kolínské boudy v Peci pod Sněžkou (Petzer) 
a Antonínova údolí (Antoniental)
Oslavy dvou diamantových svateb a 11 narozeninových 
jubilantů
Plánovaná vánoční slavnost

2017 v Domově důchodců oslava Dne matek a Mikulášská 
slavnost
pořádání zájezdů

2016 Zájezd na zámek Kuks
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Komotau / Chomutov 

Dem ersten Vorsitzenden der OG Komotau Herrn Beck folgten Herr 
Donner und anschließend für 40 Jahre Hedwig Hurník. „Hedi“ war Vor-
sitzende und Seele der Gruppe, Vorstandsmitglied des gesamtstaatlichen 
Kulturverbandes mit Kontakten zu Deutschland. Die OG Komotau ge-
hörte immer zu den mitgliederstärksten und aktivsten in der Republik. 

Bereits von der Gründung der OG Komotau an arbeitete hier die gro-
ße Gesangs- und Laiengruppe „Freundschaft“. 1969 hatte die OG 185 
Mitglieder (118 Damen und 67 Herren). 1972 erreichte sie mit 370 Mit-
gliedern den höchsten Mitgliederstand. Für die Zusammenkunft einer 
so großen Anzahl von Menschen stellte die Stadt den Saal des ehema-
ligen Kulturhauses „Jan Šverma“ zur Verfügung. Die OG organisierte 
Bälle, Maskenbälle und Busfahrten in der ČSSR und in die DDR. Seit 
der Wende nimmt sie auch an kirchlichen Festen, an Gedenkfeiern im 
sächsischen Deutschneudorf für die Opfer des Todesmarsches der Ko-
motauer Männer 1945 und an Treffen mit Landsleuten aus dem Gebiet 
von Komotau im bayerischen Erlangen teil. 2009 waren in der OG 153 
und 2010 insgesamt 137 Mitglieder registriert. Die OG Komotau ver-
anstaltet heutzutage regelmäßige Monatstreffen, Nikolofeiern, Bäl-
le, Faschingsfeiern, Frühlingsempfänge, Krankenbesuche etc.

Auf dem Friedhof in Kadaň/Kaaden wurde auf Betreiben des Kul-
turverbandes und der deutschen Landsleute ein Denkmal für die 
Opfer der Demonstration der Sudetendeutschen am 04. 03. 1919 er-
richtet. Alljährlich wird hier eine Gedenkfeier veranstaltet. 

Das junge Team um Veronika Kupková und Olga Komarevtseva 
mit tätiger Hilfe von Alice Hlaváčková machte mit dem interna-
tional ausgezeichneten Film „Generation ’N‘: Deutschböhme“ auf 
sich aufmerksam, der emotional über die Lebensschicksale von vier 
Deutschen aus der Region Komotau erzählt. 

Nach 2014 verlief in der OG ein Generationswechsel, bei dem 
man eine schmerzhafte personelle und finanzielle Erfahrung machen 
musste. Die gereizte Atmosphäre übertrug sich auch auf die Be-
ziehungen zu dem Begegnungszentrum, der Stadtverwaltung, dem 

Chomutov / Komotau 

Prvního předsedu ZO Chomutov pana Becka následoval pan Do-
nner a poté na 40 let paní Hedwig Hurník. „Hedi“ byla předsedkyní 
a duší skupiny, členkou předsednictva Kulturverbandu, s kontakty 
do Německa. ZO Chomutov patřila vždy k nejpočetnějším a nejak-
tivnějším v republice. 

Již od samého založení ZO Kulturverbandu v Chomutově zde fun-
govala početná pěvecká a herecká skupina Freundschaft (Přátelství). 
V roce 1969 měla ZO Chomutov 185 členů (118 žen a 67 mužů). 
V roce 1972 dosáhla maximálního počtu 370 členů. Pro setkávání 
tak velkého počtu lidí dalo město k dispozici sál bývalého kultur-
ního domu Jana Švermy. ZO pořádala plesy, maškarní bály a zájez-
dy po ČSSR a NDR. Po revoluci se účastní také církevních poutí, 
pietních aktů v saském Deutschneudorfu na paměť pochodu smrti 
chomutovských mužů v roce 1945 a setkání rodáků z Chomutovska 
v bavorském Erlangenu. V roce 2009 ZO evidovala 153 a v roce 
2010 celkem 137 členů. ZO Chomutov nyní pořádá pravidelná mě-
síční setkání, mikulášské zábavy, plesy, masopusty, vítání jara, ná-
vštěvy nemocných atd.

Na hřbitově v Kadani byl z popudu Kulturního sdružení a němec-
kých rodáků zřízen památník obětem demonstrace 4. 3. 1919. Zde se 
koná každoroční pietní akt. 

Mladý tým kolem Veroniky Kupkové a Olgy Komarevtsevy s vy-
datnou animátorskou pomocí Alice Hlaváčkové na sebe upozornil 
mezinárodně oceněným filmem Generace N: Deutschböhme, který 
emotivně vypráví životní osudy čtyř českých Němců z Chomutov-
ska.

Po roce 2014 prošla ZO Chomutov generační obměnou, při níž 
vstoupila do bolestivých personálních a finančních „vedlejších uli-
ček“. Zjitřená atmosféra se promítla do vztahů vůči potkávacímu 
středisku, městskému magistrátu, výboru pro národnostní menšiny 
a Oblastnímu muzeu, které vykonává aktivní činnost při poznávání 
česko-německé historie. 
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Ausschuss für nationale Minderheiten und dem Regionalmuseum, das 
das Kennenlernen der deutsch-tschechischen Geschichte engagiert 
fördert. Jetzt endlich kommen die verschiedenen Generationen wieder 
zusammen und scharen sich hoffnungsvoll um die vitale Vorsitzende 
Pauli Luft und die noch junge Alice Hlaváčková. Die Mitglieder tref-
fen sich im Begegnungszentrum in Komotau oder auch außerhalb, z. 
B. im Komotauer Theater oder in Jirkov/Görkau. Pauli Luft ist eine en-
gagierte Persönlichkeit, Trägerin des Preises der Gemeinde Strupčice. 

Auswahl von Veranstaltungen der OG Komotau:
2018 3. Jahrgang Filmfestival der nationalen Minderheiten in Komo-

tau unter hoher Teilnahme der Öffentlichkeit und Schuljugend  
Teilnahme am Festival „Der bunte Planet“, veranstaltet vom 
Ausschuss für nationale Minderheiten in Komotau, mit Vertre-
tung eines Chores aus Freiberg und mit kulinarischen Proben 
Traditionelle Teilnahme am Sudetendeutschen Tag in Augs-
burg 

2017 Alice Hlaváčková mit den Komotauer Filmemacherinnen 
schaffen einen erfolgreichen, international ausgezeichneten 
Film „Generation’N‘: Deutschböhme“ über die Schicksale 
von vier Angehörigen der deutschen Minderheit aus der Re-
gion Komotau.    

2016 Gedenkfeier für die tragischen Ereignisse vom 04. März 
1919 auf dem Friedhof in Komotau
Projekt „Europäer. Dann erst Tschechen und Deutsche“ 
(Oldřich Moravec)
Autorenlesung mit der Berliner Schriftstellerin Anna Hahn

2015 Gedenkfeier für die tragischen Ereignisse vom 04. März 
1919 auf dem Friedhof in Kaaden 
Wallfahrt nach Grünau
Projekt „Europäer. Dann erst Tschechen und Deutsche“ unter 
Teilnahme von Gästen aus Deutschland, Österreich, vom 
Ausschuss für nationale Minderheiten Komotau und vom 
Museum Komotau
Gesprächsveranstaltung mit dem Auschwitz-Überlebenden 
Herrn Brod

Nyní se „generační jádra“ kolem vitální předsedkyně Pauly Luft 
a mladší Alice Hlaváčkové nadějně stmelují. Členové skupiny se 
nyní scházejí v potkávacím středisku v Chomutově i mimo něj, např. 
v chomutovském divadle nebo v Jirkově. 

Výběr akcí z posledních několika let:
2018 3. ročník filmového festivalu národnostních menšin v Cho-

mutově za široké účasti veřejnosti a středoškolské mládeže  
Účast na festivalu Pestrá planeta (Der bunte Planet), pořáda-
ném výborem pro národnostní menšiny v Chomutově, se za-
stoupením sboru z Freibergu a s gastronomickými ukázkami
Tradiční účast na Sudetoněmeckém dnu v Augsburgu 

2017 Alice Hlaváčková s chomutovskými filmařkami vytvořily 
úspěšný, mezinárodně oceněný film Generation „N“ Deut-
schböhmen o válečných osudech čtyř příslušníků německé 
menšiny na Chomutovsku.  

2016 Pietní akt na hřbitově v Kadani - připomínka události z břez-
na 1919
Projekt „Evropané. Teprve potom Češi a Němci“ (Oldřich 
Moravec)
Autorské čtení s berlínskou spisovatelkou Annou Hahn

2015 Pietní připomínka tragické události ze 4. března 1919 na 
hřbitově v Kadani
Pouť do Grünau
Projekt „Evropané. Teprve potom Češi a Němci“ za účasti 
hostů z Německa, Rakouska, výboru pro národnostní menši-
ny Chomutov a muzea Chomutov
Beseda s p. Brodem, který přežil Osvětim
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Besuch bei der Jubilantin Frau Lebeda / Návštěva u jubilantky paní Lebedové
Foto via P. Luft

Die Komotauer Singgruppe um 1970 / Chomutovská pěvecká skupina, asi 1970
Foto via P. Luft

Drei Komotauer Zugpferde: Frau Innemann, Pauli Luft, Hedwig Hurník (2007)
Tři chomutovské tahounky: paní Innemann, Pauli Luft, Hedwig Hurník (2007)

Jubiläumsfeier im Komotauer Theater 2009
Jubilejní slavnost v chomutovském divadle 2009
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Maffersdorf / Liberec – Vratislavice nad Nisou

Vorsitzende: Hilde Beutel, seit 2016 Brigitta Jonášová. Große 
Helferin ist Frau Sieglinde Schier.

Die Ortsgruppe knüpfte an die Kulturgruppe im Betriebsgewerk-
schaftsclub der ehemaligen Fabrik „Ginzkey“, später „Bytex-Intex“ 
an. Die Gruppe führte seit 1956 Theaterstücke auf. 

Die Zahl der Gründungsmitglieder des Kulturverbandes war 49, 
2009 waren es 93, ein Jahr später 90. Die Ortsgruppe organisiert tra-
ditionelle Volksliederabende, Bühnenshows, Faschings- und Mutter-
tagsfeiern mit geladenen Musikern und Mitgliedern der umliegenden 
Ortsgruppen des Kulturverbandes. Zurzeit finden die regelmäßigen 
Monatstreffen in der Pfarrei statt, es kommen rund 18 Mitglieder 
und auch Nichtmitglieder dazu, Freunde der deutschen Sprache und 
Kultur. Die Ortsgruppe veranstaltet auch Busfahrten, z. B. nach 
Kladno/Kladen, Zbraslav/Königssaal und Babice/Babitz.  

Liberec – Vratislavice nad Nisou / Maffersdorf

Předsedkyně místní skupiny Vratislavice: Hilde Beutel, od 2016 
Brigitta Jonášová. Velkou pomocnicí je paní Sieglinde Schierová.   

Místní organizace navázala na německou kulturní skupinu při zá-
vodním odborovém klubu bývalé továrny Ginzkey, později Bytex-
-Intex. Skupina hrála divadelní představení již od roku 1956. 

Počet zakládajících členů Kulturverbandu byl 49, v roce 2009 jich 
bylo 93 a o rok později 90. Skupina pořádá tradiční večery lidových 
písní, estrády, masopust a oslavy Dne matek s přizvanými hudební-
ky a členy okolních organizací Kulturverband. Nyní se pravidelná 
měsíční tematická setkání konají na faře, kam dochází kolem 18 čle-
nů místní skupiny i nečlenové spolku – přátelé německého jazyka 
a kultury. Skupina pořádá také zájezdy, např. do Kladna, Zbraslavi 
a Babic.

Die Maffersdorfer im Spreewald 2008
Vratislavičtí na výletě ve Spreewaldu 2008

Die Maffersdorfer Gruppe nach 1970
Vratislavická skupina po r. 1970
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Neustadt / Nové Město pod Smrkem

Vorsitzender: Herbert Augustin. Mitgliederzahl 2009: 32, 2010: 
36. Von der Ortsgruppe kommen keine Informationen. Ihre Tätigkeit 
wurde wahrscheinlich beendet.

Neustadt / Nové Město pod Smrkem

Předsedající: Herbert Augustin. Počet členů: 32 (2009), 36 (2010). 
Místní skupina o sobě nyní nepodává zprávy. Její činnost se pravdě-
podobně utlumila.

Die Maffersdorfer feiern Fasching, 2012
Vratislavičtí slaví masopust, 2012
Foto via S. Schier, B. Jonášová

Die Maffersdorfer auf der Auslandsfahrt 2012
Vratislavičtí na zahraniční cestě 2012
Foto via S. Schier 
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Prag / Praha

Das Verwaltungszentrum der OG Prag befindet sich im Haus der 
nationalen Minderheiten des Magistrats der Hauptstadt Prag. Die 
OG arbeitet gut mit der Leitung des Hauses zusammen, das von Ja-
kub Štědroň vertreten wird. Hier findet auch die Mehrheit der ge-
samtstaatlichen Kulturverbandstreffen statt. 

Vorsitzende: Erich Machleidt, Dieter Glogowski mit seiner Frau 
Liběna (um 2004–2013), Daniel Meller (um 2015), Jiří Vidím (seit 
2016). Seele der Ortsgruppe Prag ist Irene Novak, Vorsitzende des 
Kulturverbandes der ČR. Im Jahr 2019 hat die OG Prag 25 Mitglie-
der, davon sind etwa 15 aktiv.

Die Ortsgruppe Prag hatte in den Jahren 2008 bis 2010 insgesamt 
29 Mitglieder. Sie gehört stets zu den Pfeilern des Kulturverbands, 
dank ihrer Aktivität und Orientierung, durch ihr Übergreifen in 
die tschechische Gesellschaft, durch ihre Kommunikation mit den 
tschechischen, deutschen und österreichischen Organisationen. Zu 
den Stärken der Prager Gruppe gehören auch Veranstaltungen von 
wertvollen Vorträgern und Ausstellungen, die auf den Kern und auf 
das Wesentliche im Leben der deutschen Volksgruppe im Lande zie-
len.

Praha / Prag 

Místní skupina Praha má zázemí v Domě národnostních menšin 
Magistrátu hlavního města Prahy. Dobře spolupracuje s jeho vede-
ním, které zastupuje ředitel Jakub Štědroň. Zde se koná i většina 
celostátních setkání Kulturverbandu. 

Předsedové: Erich Machleidt, Dieter Glogowski s manželkou Li-
běnou (kolem 2004–2013), Daniel Meller (kolem roku 2015), Jiří 
Vidím (od roku 2016). Duší místní skupiny Praha je Irena Nová-
ková, předsedkyně Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR. 
V roce 2019 má ZO Praha 25 členů, z toho je asi 15 aktivních.

ZO Praha měla v letech 2008–2010 celkem 29 členů. Tradičně 
patří k pilířům Kulturverbandu díky své aktivitě, zaměření činnosti, 
přesahem do většinové společnosti, komunikací s českými organi-
zacemi a s německými a rakouskými státními a krajanskými orga-
nizacemi. Specifickou vlastností ZO Praha je pořádání hodnotných 
přednášek a výstav, které cílí na jádro a podstatu života německého 
etnika v ČR.

Diskussion im Prager Haus der Minderheiten 2019
Beseda v Domě národnostních menšin 2019
Foto I. Novak
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Auswahl an Veranstaltungen der OG Prag:
2018 Estländischer Nachmittag im Haus der nationalen Minderheiten, veranstaltet von der OG Prag und vom Sudetendeutschen Büro, Vortrag über die 

estländische Folklore und Tanzvorführungen. 
Fotoausstellung des Fotoclubs Kaufbeuren über Schicksale der aus Gablonz vertriebenen Familien, die den neuen Ortsteil Kaufbeuren-Neugab-
lonz gründeten und dort die Glasherstellung einführten.  
Ausstellung und Vortrag „Hans Kudlich: Bauernbefreier“, veranstaltet von Walter Kudlich 
Teilnehme an der Gedenkfeier in Aussig und Besichtigung des Schlosses Zákupy/Reichstadt
Autorenlesung: Marlies Sonnemann über das Leben der Deutschen in Böhmen und in Sachsen

2017 Vortrag Vlasta Reiterová über den Opernkomponisten Theodor Veidl (1885 – 1946)
Vortrag Bernd Rill: Der böhmische und bayerische Löwe (in Zusammenarbeit mit dem Sudetendeutschen Büro)
Vortrag im Haus der nationalen Minderheiten über die Stellung der Sozialdemokratie in der Zeit der Monarchie und der Ersten Republik 
Erinnerungsfest in Vysočany/Wissotschanbei Žatec/Saaz, dem Geburtsort Theodor Veidls 
Besuch des Klosters Vyšší Brod/Hohenfurth, Übergabe der Gedenktafel –gewidmet dem Pfarrer Engelbert Blöchl (für Přídolí/Priethal) und dem 
Pfarrer Johann Höffler (für Chvalšiny/Kalsching) – Bestandteil des Projekts „Erinnerungstafeln für gefolterte deutsche Priester aus dem Sudeten-
land“ (Jiří Vidím a Taťjana Matoušková)
Vortrag des Pfarrers Leitgöb über Johannes Nepomuk, über die Kirche in der Zeit der Reformation und über den Architekten K. I. Dientzenhofer 
– in Zusammenarbeit mit der deutschsprachigen katholischen Pfarrgemeinde in der Kirche St. Johannes Nepomuk na Skalce/am Felsen in Prag  

2016 Besichtigung des restaurierten Doms des heiligen Bartholomäus und der Gruft in der Altstadt, verbunden mit dem Neujahrstreffen zur Kongrega-
tion der Grauen Schwestern im Kloster 
Ausstellungsstand am Tag der Offenen Tür in der Botschaft der BRD in Prag 
Ausflug nach Nový Bor/Haida und Jablonnév Podještědí/Deutsch-Gabel – Besichtigung der Basilika, Treffen mit der OG des Kulturverbandes 
Haida, Städtebesichtigung, Glasausstellung
Busfahrt nach Šluknov/Schluckenau- Einweihung der renovierten Grabplatte, Treffen mit der OG des Kulturverbandes Šluknov/Schluckenau und 
Haida, Besichtigung der Loreto-Kapelle in Rumburk/Rumburg 
Ausstellung des Projekts „Gedächtnis der Nation“, auch mit Porträts und Lebensläufen der Kulturverbandsmitglieder 

2015 Ausstellung der Fotografen – Berliner Dokumentaristen Ivan Stern und Dr. Lutz Flöth
Museumsnacht im Haus der nationalen Minderheiten, verbunden mit Musik, Tanz und Gastronomie 
Busfahrt nach Komotau, Besuch bei der OG des Kulturverbandes Komotau
Fest zur Verlängerung der „Straße der deutsch-tschechischen Verständigung“, verbunden mit Enthüllung des Gedenksteines (gewidmet von 
Taťjana Matoušková) Opava/Troppau – Guntramovice/Gundersdorf.
Ausstellung „Kunst als Ideal“ aus dem Werk des mährischen Malers deutscher Nationalität Alois Beran-Polly, zusammen mit dem Sudetendeuts-
che Büro und der Östereichischen Botschaft 
Ausstellung „Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge nach 1945“ – Petra Laurin mit der OG des Kulturverbandes Gablonz
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Výběr z činnosti v posledních letech: 
2018 Estonské odpoledne v Domě národnostních menšin, pořádala skupina Kulturverbandu Praha a Sudetoněmecká kancelář, přednáška o estonském 

folklóru a ukázka tanců 

Výstava fotografií fotoklubu Kaufbeuren o osudech rodin, které byly po válce odsunuty z Jablonce, založili městskou část Kaufbeuren-Neugab-
lonz a zavedli zde výrobu skla 

Výstava a přednáška Hans Kudlich, Bauernbefreier (osvoboditel sedláků), uspořádal Walter Kudlich 

Účast na pietním aktu v Ústí nad Labem a návštěva zámku Zákupy (Reichstadt)

Autorské čtení Marlies Sonnemann týkající se života Němců v Čechách a Sasku
2017 Přednáška Vlasty Reiterové o operním skladateli Theodoru Veidlovi (1885 – 1946)

Přednáška Bernd Rill: Český a bavorský lev (ve spolupráci se Sudetoněmeckou kanceláří) 

Přednáška v Domě národnostních menšin o postavení sociální demokracie v době monarchie a první republiky

Vzpomínková slavnost ve Vysočanech u Žatce, rodišti T. Veidla 

Návštěva kláštera Vyšší Brod, předání pamětní desky patera Engelberta Blöchla (pro Přídolí) a patera Johanna Höfflera (pro Chvalšiny) - pro-
jekt Erinnerungstafeln an gefolterte deutsche Priester aus dem Sudetenland (Jiří Vidím a Taťjana Matoušková)

Přednáška patera Leitgöba o sv. Janu Nepomuckém, o církvi v době reformační a o architektu K. I. Dientzenhoferovi - ve spolupráci s německo-
jazyčnou katolickou farností v kostele sv. Jana na Skalce v Praze

2016 Prohlídka restaurovaného chrámu sv. Bartoloměje a krypty na Starém Městě, spojenou s novoročním setkáním u Kongregace šedých sester 
v klášteře

Výstavní stánek na Dnu otevřených dveří Velvyslanectví SRN v Praze

Výlet do Nového Boru a Jablonného v Podještědí - prohlídka baziliky, setkání se skupinou Nový Bor, prohlídka měst, sklářská výstava

Zájezd do Šluknova - svěcení renovované náhrobní desky, setkání se skupinami Šluknov a Nový Bor, prohlídka Lorety v Rumburku

Výstava projektu Paměť národa i s portréty a životopisy členů Kulturverbandu
2015 Výstava fotografů – berlínských dokumentaristů Ivana Sterna a Dr. Lutze Flötha

Muzejní noc v Domě národnostních menšin, spojená s hudbou, tancem a gastronomií

Poznávací zájezd do Chomutova, návštěva skupiny Chomutov

Slavnost k prodloužení Cesty česko-německého porozumění, spojená s odhalením pamětního kamene (věnovala Taťjana Matoušková) Opava - 
Guntramovice (Gundersdorf).

Výstava Umění jako ideál, z díla moravského malíře německé národnosti Aloise Berana-Pollyho, se Sudetoněmeckou kanceláří a rakouským 
velvyslanectvím

Výstava Osudy Němců z Jizerských hor po roce 1945 - Petra Laurin se skupinou Jablonec 
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Schatzlar / Žacléř

Langjähriger Vorsitzende der Ortsgruppe Schatzlar war Edwin 
Marks (bis 2012), auch Mitglied im Kulturverbandsvorstand.

Die Mitgliederzahl dieser großen und tatkräftigen Ortsgruppe 
wuchs vom Anfangsstand von 70 Mitgliedern (1970) zum Höchst-
stand von 360 Mitgliedern (1974), später sank sie auf 169 (1999) 
bzw. 90 (2009) und 86 Mitglieder (2010). 

Die Ortsgruppe knüpfte an die Tätigkeit der Laientheatergrup-
pe des Betriebsgewerkschaftsclubs des Bergwerks „Jan Šverma“ 
(1955) und der Kulturgruppe „Lichtstrahl“ in Lampertice/Lampers-
dorf (1953) an. 

Das Ehepaar Brigitta und Erwin Marks und die Lehrer Vladimír 
Rychlík und Jana Slováčková leiteten einen Deutschzirkel für Kin-
der von der Grundschule Žacléř/Schatzlar. Die Kinder traten in den 
Jahren 1976 – 2002 auch öffentlich auf. 

Heutzutage treffen sich die Ortsgruppe-Mitglieder regelmäßig 
monatlich in den Klubräumen.

Žacléř / Schatzlar 

Dlouholetým předsedou místní skupiny Žacléř byl Edwin Marks 
(do roku 2012), který pracoval i v předsednictvu spolku Kulturver-
band. Počet členů této velké a činorodé skupiny narůstal z počáteč-
ních 70 lidí (1969) na maximum 360 členů (1974), později klesl na 
169 členů (1999), resp. na 90 (2009) a 86 členů (2010). 

Kulturverband v Žacléři navázal na činnost Laické divadelní sku-
piny odborového závodního klubu Dolu Jan Šverma (1955) a kul-
turní skupiny Lichtstrahl (Paprsek) v Lamperticích (1953). 

Manželé Brigitta a Erwin Marksovi a učitelé Vladimír Rychlík 
a Jana Slováčková vedli Kroužek němčiny pro děti při ZŠ Žacléř. 
Děti vystupovaly na veřejnosti v letech 1976 až 2002.

Nyní se členové skupiny setkávají pravidelně každý měsíc v klu-
bových prostorách. 

Edwin Marks (in der Mitte) bei der Jubiläumsfeier in Schatzlar 2009
Edwin Marks (uprostřed) při jubilejní slavnosti v Žacléři 2009
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Schluckenau / Šluknov

Die Vorsitzenden der OG Schluckenau: Walter Wander (1972 – 
2000), Helga Hošková (ab 2000). Die OG wurde 1972 gegründet, sie 
hatte damals 270 Mitglieder. Willibald Rafael und der Gründer des 
Wandervereines František Bienert organisierten Bus- und Zugreisen 
und Wanderungen. Beliebt waren Bälle und Tanzunterhaltungen für 
die Öffentlichkeit. Der Erlös wurde für die Vereinsarbeit genutzt. 

Mitgliederzahl: 31 (2009), 33 (2010), 27 (2018). Darunter sind nur 
Willibald Rafael und Günter Zenkner Gründungsmitglieder. 

Die OG veranstaltet kürzere Ausflüge mit Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, auch nach Deutschland. Die Stadt Schluckenau 
stellt dem Kulturverband den Saal im Pflegeheim kostenfrei zur 
Verfügung. Die niedrige Mitgliederzahl ermöglicht hier, die Veran-
staltungen monatlich zu planen und sie organisatorisch zu erledigen, 
Geburtstage der Mitglieder zu feiern, Geschenke zu übergeben und 
Gespräche zu führen. Die Mitglieder besuchen Ausstellungen im 
Schloss Schluckenau und Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen 
in der Umgebung.

Besonderheit einer der aktivsten Ortsgruppen ist seit 2005 die 
Pflege der deutschen Denkmäler in der Schluckenauer Region, die 
in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Schulen geschieht. Die 
Mitglieder der OG suchen, renovieren, sanieren und erhalten Grä-
ber der Krippenfreunde. An das Haus der Geschwister Bienert, die 
größten Kenner der Region, platzierten sie 2012 eine Gedenktafel 
und machten dadurch die Öffentlichkeit mit der Arbeit der Brüder 
Bienert bekannt. 2013 wurde von ihnen die Gedenktafel für Bischof 
Ferdinand Kindermann enthüllt und 2014 ließen sie das Kreuz in der 
Masarykstraße erneuern. 

Die Mitglieder der OG Schluckenau erneuerten 2015 mithilfe eines 
finanziellen Beitrags des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und 
des Dorfclubs Taubenheim ein Marterl im ehemaligen Dorf Fukov/
Fugau, richteten das Umfeld der Statue „Ecce homo“ im Stadtteil 
Císařský/Kaiserwalde her und bepflanzten die Grünanlagen an der 

Šluknov / Schluckenau 

Předsedové skupiny Šluknov: Walter Wander (1972 - 2000), Helga 
Hošková (od 2000). Skupina byla založena v roce 1972, kdy čítala 270 
členů. Willibald Rafeld a zakladatel turistiky František Bienert pořá-
dali autobusové, vlakové a pěší výlety. Oblíbené byly plesy a taneční 
zábavy pro veřejnost. Jejich výtěžek byl použit na činnost sdružení. 

Nyní má místní skupina ve druhé generaci poměrně stálý počet 
členů: 31 (rok 2009), 33 (2010), 27 (2018). Mezi nimi jen Willibald 
Rafeld a Günter Zenkner jsou zakládajícími členy. 

Šluknovští pořádají kratší výlety s využitím veřejné dopravy, a to 
i do Německa. Město Šluknov půjčuje zdarma spolku sál v pečova-
telském domě. Komorní počet členů zde umožňuje jednou za měsíc 
naplánovat akce, vyřídit jejich organizaci, oslavit narozeniny členů, 
předat dárky a společně si popovídat. Skupina navštěvuje výstavy na 
zámku Šluknov a kulturní a společenské akce v okolí. 

Specialitou jedné z nejaktivnějších skupin je od roku 2005 péče o ně-
mecké památky na Šluknovsku, ve spolupráci s městem a školami. 
Skupina vyhledává, obnovuje, opravuje a udržuje hroby betlémářů. Na 
rodný dům sourozenců Bienertových, největších znalců kraje, umístila 
v roce 2012 pamětní desku a předvedla veřejnosti Bienertovský medai-
lonek. V roce 2013 odhalila pamětní desku biskupu Ferdinandu Kin-
dermannovi a v roce 2014 nechala obnovit kříž v ulici T. G. Masaryka. 

Skupina Šluknov obnovila v roce 2015 v bývalé vesnici Fukov 
(Fugau) za přispění Česko-německého fondu budoucnosti a Dorfclu-
bu Taubenheim Boží muka, upravila prostranství kolem sochy Ecce 
homo v Císařském a vysadila zeleň u sochy sv. Antonína u domova 
důchodců. V roce 2016 nechala posvětit opravený hrob faráře a botani-
ka Wenzela Karla na hřbitově v Království a vedle jeho hrobu obnovila 
kamennou desku s překladem nápisu do češtiny. V roce 2017 nechala 
opravit náhrobky učitele Petera Franze Millera a bývalého šluknovské-
ho starosty Waldhausera. Při setkání rodáků 2018 opravila náhrobek 
bývalého starosty Království Josefa Kindermanna včetně instalace kří-
že. V srpnu 2018 město Šluknov díky veřejné sbírce obnovilo křížovou 
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Statue des heiligen Anton am Seniorenheim. 2016 ließen sie das sa-
nierte Grab des Pfarrers und Botanikers Wenzel Karl auf dem Fried-
hof im Stadtteil Království/Königswalde einweihen und erneuerten 
neben dem Grab die Steinplatte mit einer Übersetzung der Inschrift 
ins Tschechische. 2017 ließen sie die Grabsteine des Lehrers Peter 
Franz Miller und des ehemaligen Schluckenauer Bürgermeisters 
Waldhauser sanieren. Für das Treffen der Landsleute 2018 restau-
rierten sie den Grabstein des ehemaligen Bürgermeisters von Krá-
lovství/Königswalde Josef Kindermann einschließlich einer Installa-
tion eines Kreuzes. Im August 2018 erneuerte die Stadt Schluckenau 
dank einer öffentlichen Sammlung den Kreuzweg in Königswalde. 
Außer der OG Schluckenau, die für eine Station des Kreuzweges 
sorgte, machten sich auch der Bildhauer Pavel Jiřena, die Techni-
schen Dienste, das Kulturhaus, das Infozentrum im Schloss und die 
Vorsitzende des Kulturverbandes der ČR, Irene Novak, um das Werk 
verdient. Für 2019 plant die OG die Errichtung einer Gedenktafel für 
den mit Königswalde verbundenen Pfarrer Karl Kindermann. 

cestu v Království. Kromě skupiny Šluknov, která se postarala o jedno 
zastavení křížové cesty, se o dílo zasloužili sochař Pavel Jiřena, Tech-
nické služby, Dům kultury, infocentrum na zámku i předsedkyně Spol-
ku Němců Irena Nováková. V roce 2019 místní skupina hodlá zhotovit 
pamětní desku Karlu Kindermannovi, faráři spjatému s Královstvím. 

Die Schluckenauer bei einem Ausflug 2012
Šluknovští na výletě 2012
Foto via H. Hošková, R. Parkmanová

Helga Hošková und Vertreter der Stadt bei Enthüllung der Gedenktafel 
in Schluckenau um 2012
Helga Hošková a zástupci města při odhalení pamětní desky ve 
Šluknově, asi 2012

Zusammenarbeit der Generationen, Fugau  2014
Spolupráce generací při obnově Božích muk, Fukov 2014 
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Auswahl von Veranstaltungen der OG Schluckenau:
2018 Traditionelles Heimattreffen, das die Stadt Schluckenau, der 

Kulturverband, die Kirche, Künstler, eine örtliche Firma und 
Sponsoren organisieren. Das Heimattreffen 2018 war mit der 
Einweihung der steinernen Kreuzwegstationen mit Reliefs in 
Království/Königswalde verbunden.
Fahrt und Wanderung in der Umgebung von Hřensko/
Herrnskretschen

2017 Die OG widmet sich bereits seit11 Jahren der Erneuerung der 
Gräber bedeutender deutscher Persönlichkeiten, Kreuze, Ge-
denktafeln, Wege und Bäume auf den Friedhöfen in Schluck-
enau und im ehemaligen Fujov/Fugau
Ausstellung im Prager Haus der nationalen Minderheiten 
über den verschwundenen Ort Fukov/Fugau und über Pläne 
für die Belebung des Ortes für den Tourismus
Renovierung der Gedenktafel für den Lehrer P. F. Miller

2016 Ausflüge im deutsch-tschechischem Grenzgebiet mit Nut-
zung des öffentlichen Eisenbahnverkehrs und Wanderungen 
Renovierung des Grabes des Pfarrers und Botanikers Wenzel Karl
Besuch in Chřibská/Kreibitz
Nacht der Kirchen 
Fahrten: Dresden und Meißen, Prag, Drážďany a Míšeň, Prag, 
auf den Spuren von Richard Wager (Lohmen und Graupa)
Vorträge über bedeutende deutsche Persönlichkeiten der Region
Einführung in die Tradition des Weihnachtskrippenbaus und 
Krippenausstellungen 

2015 Ausflüge im deutsch-tschechischem Grenzgebiet mit Nut-
zung der Eisenbahn: Meißen, Bad Schandau, Pirna, Sebnitz, 
Burgen und Kirchen, Wanderung zur Spreequelle
Erneuerung der Holz- und Steinkreuze auf dem Friedhof in 
Schluckenau 
Arbeits- und finanzieller Anteil an der Rekonstruktion der 
Märtyrersäule im verschwundenen Ort Fukov/Fugau bei 
Schluckenau und ihre Enthüllung und Einweihung 

2014 Errichtung und Aufstellung der Holz- und Steinkreuze der 
Schluckenauer Krippenbauer auf dem Schluckenauer Friedhof 

Výběr akcí z posledních několika let:
2018 Tradiční setkání s rodáky (Heimattreffen), pořádané městem 

Šluknov, Kulturverbandem, církví, umělci, místní firmou 
a donátory. Setkání 2018 bylo spojeno s vysvěcením ka-
menných zastavení s reliéfy křížové cesty v Království (Kö-
nigswalde).  
Zájezd a putování po okolí Hřenska

2017 Místní skupina se věnuje již 11 let obnově hrobů význam-
ných německých osobností, křížů, pamětních tabulí, cest 
a stromů na hřbitovech ve Šluknově a bývalém Fukově.
Výstava v pražském Domě národnostních menšin o zaniklé 
obci Fukov a o plánech na turistickém oživení místa
Renovace pamětní desky kantora P. F. Millera

2016 Výlety po česko-německém pomezí s využitím veřejné že-
lezniční dopravy a pěší vycházky
Renovace hrobu botanika a kněze Wenzela Karla
Návštěva Chřibské
Noc kostelů
Zájezdy: Drážďany a Míšeň, Praha, po stopách Richarda 
Wagera (Lohmen a Graupa)
Přednášky o významných německých osobnostech kraje
Přiblížení tradice stavění vánočních betlémů a výstavy betlé-
mů

2015 Výlety po česko-německém pomezí s využitím železnice: 
Meißen, Bad Schandau, Pirna, Sebnitz, hrady a kostely, vy-
cházka k prameni Sprévy
Obnova dřevěných a kamenných křížů na šluknovském hřbi-
tově
Pracovní a finanční podíl na rekonstrukci sloupu mučedníků 
v zaniklém Fukově (Fugau) u Šluknova a jeho slavnostně 
odhalení a vysvěcení

2014 Vytvoření a vztyčení dřevěných a kamenných křížů na šluk-
novském hřbitově pro šluknovské stavitele betlémů
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Teplitz / Teplice

Vorsitzende: Šorel, Anton Švejnoha. Die Ortsgruppe Teplitz hatte 
bis 2010 insgesamt 37 Mitglieder. Aus Teplitz kommen derzeit lei-
der keine Informationen. 

Trautenau / Trutnov

Vorsitzende: Ingeborg Gondek. Anfangs 2010 hatte die Ortsgrup-
pe Trautenau insgesamt 44 Mitglieder. Von der Ortsgruppe kommen 
derzeit keine Nachrichten. 

Die Staffel der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit in der 
Stadt übernahm das aktive Begegnungszentrum unter der Schirm-
herrschaft der Landesversammlung der deutschen Vereine in der 
ČR. Vorsitzende ist Lenka Buková Vízková und Geschäftsführer ist 
Štěpánka Šichová.

Weipert / Vejprty, Schmiedeberg / Kovářská

Diese zwei Ortsgruppen im Erzgebirge geben leider keine Nach-
richt.

Teplice / Teplitz 

Předsedající: Šorel, Anton Švejnoha. Místní skupina Teplice čí-
tala do roku 2010 celkem 37 členů. Nyní o sobě bohužel nepodává 
zprávy. 

Trutnov / Trautenau 

Předsedkyně: Ingeborg Gondek. Na začátku roku 2010 měla míst-
ní skupina Trutnov celkem 44 členů. Nyní o sobě nepodává zprávy. 

Štafetu česko-německé spolupráce ve městě převzalo aktivní Se-
tkávací středisko (Begegnungszentrum) pod záštitou Shromáždění 
německých spolků v ČR. Předsedkyní je Lenka Buková Vízková 
a jednatelkou Štěpánka Šichová.  

Vejprty / Weipert, Kovářská / Schmiedeberg 

Tyto dvě místní skupiny v Krušných horách o sobě bohužel nepo-
dávají zprávy.
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Warndsorf / Varnsdorf

Vorsitzende: Lothar Görlich (1969 – mindestens bis 2009), W. 
Kourek (ihre Eltern waren sehr aktive Mitglieder im Kulturverband, 
sie selbst trat erst nach ihrer Pensionierung bei.)

Die Ortsgruppe Warnsdorf gründete 1969 einen Arbeitskreis für 
Hausarbeiten. Sie organisierte Busfahrten, Weihnachtstreffen u. ä. 
2000 nahm sie an einem Seminar in Bad Kissingen teil. Die Mit-
glieder trugen bei Arbeitseinsätzen zur Verschönerung des Fried-
hofs bei, halfen beim Sammeln von Sekundärrohstoffen (Altpapier, 
Schrott, Textil, Leder und Glas), Stachelbeeren und getrockneten 
Orangenschalen.

Im Jahr 1987 hatte die Ortsgruppe 185 Mitglieder, 2009 insgesamt 
133 und ein Jahr später 130 Mitglieder.

Heute hat die Ortsgruppe 20 Mitglieder. Angesichts des Alters 
treffen regelmäßig nur 8 Mitglieder im Alter von 75 bis 90 Jahre 
zusammen. Drei Persönlichkeiten, Frauen im Alter von 90 Jahren, 
halten die Gruppe aufrecht. Frau Kourek veranstaltet regelmäßige 
Kaffeenachmittage, dazu bäckt immer jemand Kuchen und manch-
mal wird auch Musik bestellt. 

Varnsdorf / Warndsorf 

Předseda místní skupiny Varnsdorf: Lothar Görlich (1969 – mini-
málně do 2009), W. Kourková (její rodiče byli velmi aktivní v Kul-
turverbandu, sama však vstoupila až po odchodu do důchodu).

Skupina založila v roce 1969 kroužek domácích prací. Pořádala zá-
jezdy, vánoční setkání apod., zúčastnila se semináře v Bad Kissingen 
(2000). Členové odpracovali každoročně mnoho brigád při zvelebo-
vání hřbitova, sběru druhotných surovin (papíru, šrotu, textilu, kůže 
a skla), angreštů a sušených pomerančových slupek. V roce 1987 měla 
ZO 185 členů, v roce 2009 celkem 133 členů a o rok později 130 členů.

Nyní má místní skupina 20 členů. Vzhledem ke stáří se pravidelně 
schází jen 8 členů ve věku 75 až 90 let. Osobnosti tří devadesátile-
tých žen drží skupinu pohromadě. Paní Kourková pořádá pravidelná 
odpolední setkání „Kaffeenachmittag“, na která vždy někdo napeče 
koláče a někdy objedná i hudbu. 

Besuch von Irene Novak in Warnsdorf, 2009
Návštěva Ireny Novákové ve Varnsdorfu 2009
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Wildstein / Skalná u Chebu

Vorsitzende der Ortsgruppe Wildstein: Josef Köhler (1971–1986), 
Martin Glassl (1986–2004), Ludwig Povenz (2004–2011), Jana Ba-
ziláková (seit 2011). Zu den Aktivposten gehörten Marie Zimová 
(†2018), Růžena Faireislová (†2007), Volksdichterin in Egerländer 
Mundart, die Familie Kirch und seit 2011 Sieglinde Teschauer.

Noch vor der Gründung des Kulturverbandes – etwa seit der Mitte 
der 50er Jahre – wirkten in Wildstein ein Mädchen- und ein Männer-
chor. Die Ortsgruppe Wildstein wurde 1971 gegründet. Die Anfangs-
mitgliederzahl von 40 Mitgliedern wuchs in den Jahren 1972–1974 
auf 60 an. Nach der Auflösung der benachbarten Ortsgruppe Luby/
Schönbach und Plesná/Fleißen, die Frau Böhm leitete, traten viele 
Mitglieder der OG Wildstein bei, so dass die Zahl der Mitglieder 
nach 1980 auf 130 stieg. Später sank die Zahl gleichmäßig über 76 
(2008) auf die jetzigen 45 (2018). Von den Gründungsmitgliedern 
ist nur noch Edith Böhm am Leben. Mitglied und Unterstützerin der 
Ortsgruppe in Wildstein ist die Bürgermeisterin der Stadt, Rita Ska-
lová. Die Ortsgruppe Wildstein ist gleichzeitig Mitglied des Bundes 
der Deutschen – Landschaft Egerland. 

Die Mitglieder der Ortsgruppe treffen seit vielen Jahren regelmä-
ßig an jedem ersten Donnerstag im Monat zusammen. Man orga-
nisiert Muttertags- und Weihnachtsfeiern, dabei wirkten bekannte 
Ensembles mit, z. B. die „Egerländer Musikanten“ (2015). Die Mit-
glieder besuchten das Deutsch-Tschechische Begegnungszentrum 
in Cheb/Eger und das Egerland-Museum im bayerischen Markt-
redwitz. Seit 2004 veranstaltet man zusammen mit den „Egerländer 
Musikanten“ aus Ebelsbach das Adventkonzert in der Kirche. Die 
Ortsgruppe hilft auch bei Treffen der Städte Wildstein und Neusorg 
in Bayern mit. Die örtlichen Deutschen tragen zum regen Vereins-
leben im Ort bei, das wiederholt zum Dorf des Jahres des Karlsbader 
Bezirks gewählt wurde (2005, 2017). Die Mitglieder waren am Ent-
wurf, der Finanzierung und der feierlichen Enthüllung der Gedenk-
tafel für den weltbekannten Geiger Mathias Heinicke in Wildstein 
(2014), an der Errichtung eines Kreuzes auf dem örtlichen Friedhof 
und an den laufenden Renovierungen der Kirche beteiligt.

Skalná u Chebu / Wildstein

Předsedové místní skupiny Skalná: Josef Köhler (1971–1986), 
Martin Glassl (1986–2004), Ludwig Povenz (2004–2011), Jana Ba-
ziláková (od 2011). K aktivním duším patřila Marie Zimová (†2018), 
Růžena Faireislová (†2007), lidová básnířka v egerlandském nářečí, 
rodina Kirchova a od roku 2011 Sieglinde Teschauerová. 

Před založením Kulturverbandu působil ve Skalné (Vildštejnu) od 
poloviny 50. let dívčí pěvecký sbor a mužský sbor. Místní skupina 
Skalná byla založena v roce 1971. Počáteční počet 40 členů se zvy-
šoval na přibližně 60 v letech 1972–1974.

Po rozpuštění sousedních skupin Luby (Schönbach) a Plesná 
(Fleißen), kterou vedla paní Böhm, mnoho jejich členů vstoupilo do 
ZO Skalná, takže počet jejích členů vzrostl v 80. letech až na 130. 
Později počet členů plynule klesal přes 76 (2008) na nynějších 45 
(2018). Ze zakládajících členů žije již jen Edith Böhm.

Členkou a podporovatelkou Kulturverbandu ve Skalné je sta-
rostka města Rita Skalová. ZO Skalná je i kolektivním členem 
Svazu Němců – region Chebsko (Bund der Deutschen – Land-
schaft Egerland).

Místní skupina Skalná se již mnoho let pravidelně schází každý 
první čtvrtek v měsíci. Pořádal slavnosti ke Dni matek a k Váno-
cům, účinkovaly u nich známé soubory, např. Egerländer Musikan-
ten (2015). Navštěvuje česko-německé potkávací středisko v Che-
bu a Muzeum Egerlandu v bavorském Marktredwitz. Od roku 2004 
pravidelně spolupořádá s Egerländer Musikanten z Ebelsbachu 
adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Spolupořádá setkání 
partnerských měst Skalná a Neusorg v Bavorsku. Místní Němci při-
spívají k čilému spolkovému životu v obci, která byla opakovaně 
vyhlášena Vesnicí roku Karlovarského kraje (2005, 2017). Podíleli 
se na návrhu, financování a slavnostním odhalení pamětní desky 
světoznámému houslaři Mathiasi Heinickemu (2014) ve Skalné, 
na vztyčení kříže na místním hřbitově a na probíhajících opravách 
kostela.
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Die Wildsteiner Gruppe in Marienbad um 1975
Skalenští na zájezdu v Mariánských Lázních kolem r. 1975
Foto via S. Teschauer  

Die Wildsteiner Ortsgruppe 2010
Místní skupina Skalná v r. 2010
Foto S. Teschauer

Die Wildsteiner in der Drachenhöhle bei Syrau, 1989
Skalenští v Dračí jeskyni v saském Syrau, 1989       Foto via S. Teschauer

Gedenktafel in Wildstein, 2014
Pamětní tabule ve Skalné, 2014
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