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dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Vládě ČR vzešlých z voleb v roce 2021
My, občané České republiky zásadně nesouhlasíme se snahami Sudetoněmeckého landsmanšaftu
uskutečnit některý ze svých následujících sjezdů na území naší vlasti, nejraději v Praze, která je všem
českým vlastencům tak drahá. Považujeme to za provokaci a cynismus vůči všem obětem, které museli naši
předci přinést, aby v boji za osvobození vlasti od německého nacismu předali svým potomkům, takovou
zemi, kterou už nikdy nebudou ohrožovat nepřátelé naší suverenity.
Jsme proti opakovaným návštěvám našich politických představitelů na sjezdech sudetoněmeckých
krajanských organizací a proti návštěvám představitelů těchto organizací v České republice. Odmítáme
jednostrannou podbízivost těch našich volených zástupců, kteří k takovým návštěvám nemají žádný mandát
od občanů a jednají tak proti zájmům naší země.
Byla to německá menšina žijící na našem území, která v kritické době zdrcující většinou zradila
Československo. Postavila se na stranu německého nacismu se snahou zmocnit se části našeho území a
připojit ji k území cizího státu. Nebýt zabrání našeho pohraničí, vyhnání českého obyvatelstva z našeho
pohraničí, nebýt okupace Československa nacistickým Německem za vydatné pomoci sudetských Němců,
nebylo by ani rozhodnutí tří mocností - Spojených států, Spojeného království a Sovětského svazu v Postupimi o odsunu německého obyvatelstva z našeho území s cílem zabránění opakování vlastizrady.
Plíživé nebezpečí revanšismu Sudetoněmeckého landsmanšaftu plyne ze snahy zaměnit viníky a
oběti a postupnými kroky tak padělat výsledky 2. světové války, tedy přepsat tak historii. Organizováním
akcí na našem území sudetoněmecký landsmanšaftu reálně oživuje všechny rány, které již mohly být
zaceleny a ponechány jen bádání historiků. V tom smyslu je třeba chápat i omluvu prezidenta Spolkové
republiky Německo Steinmaiera v nedávném projevu k výročí zahájení války.
Je to Sudetoněmecký landsmanšaft, který svým počínáním narušuje normalizované vztahy se
Spolkovou republikou Německo. Pokud provokacím Sudetoněmeckého landsmanšaftu nebude zabráněno z
obou stran, budou se vztahy mezi oběma národy zhoršovat.
Proto se obracíme na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Vládu ČR, aby nepřipustila
konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na našem území.
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Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Vládě ČR vzešlých z voleb v roce 2021
My, občané České republiky zásadně nesouhlasíme se snahami sudetoněmeckého krajanského
sdužení uskutečnit některý ze svých následujících sjezdů na území naší vlasti, nejlépe v Praze, která je všem
českým vlastencům tak drahá.. ……………………. Proto se obracíme na Poslaneckou sněmovnu PČR a
Vládu ČR, aby nepřipustila konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu na našem území.
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