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Naše heslo:Ielalsane-li pobraničí české'ďstane českou i celá uaše vlast
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V ě c ; Prutest proti rcgistrači Šudenněmeckéio krajanského sdružení v ČR.

Delší dobtt jsrue naa'}resní radě Klubu čéského pohraničí v ,|eplicích,

hledali pro vós vhodné osloveň: :

Musíte ovšem promi.nout....pro kolaboranty a členy utvóřející se póté kolony, proti
ča'skónu nóro,]u a1eho litltl...neni žádné,neho aspor{trochtt 'sltt'šnč osIovcní.Tottto

formou vónl pouze s'dělujeme,že jsme se připo1ili k-Petici na obraÍ,u republiky a
jejího právního řtÍdu,a to za odmítruttí registrace Sttdetoněneckého kra1anskél,lo
sdružení v CR'K tomu lze připtlstiÍ,že český národ měl i' v historii bohatý výběr
kolaborantů a to především zaJašistického protektorritu'Dnes vychózíme z toho,že
jste si nložnó spletli onen.fašisticlý se stóva1ícím brltselslýtn.Nejhorší ov,íenl bylo,
že kolaboranti předčili v minulosti často ve svých činech i nepřítele'v jehož
službách se nachózeli.A prúvě ůa ýto zttÍdce a kolaboruný českého tttfuoda bylo
pamatováno a jejich zrada byla obsahem Benešových dekretech.
,Jedinotl chybotl těchto dekretů bylo,že v nich bylo pamatovdno předevšínl na české
zrádce a kolaboranty a docela pozapomenuto na tyrdé íresty vůči vystěhovtivaným
sudelslým Němcúm'usazenýtn v českénl pohraničí.A rddi vóm připomeneme nejen
pravdivá,ale hlavně předvídavá slova pana prezidenta E.Beneše,pronesená před
propuštěnými vězni z koncentračních táborťl v roce ]917;Vědom si neblahých
zkušeností našeho národa zejméÍ,a z tlruhé světové vtÍlky,zanechdwÍm vdm odk:dz,ve
kterém varuji před možnými pozdějšími požadavky na znowtosídlení našeho
pohraničí sudetskými Němci'kteří byli po prdvu,na základě mých dekretů odsunuti.
Mtiže se stát,že mé dekrety,vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové
války,budou post,Lrpem času prohlašovány za neplatné'Může se sÍát tak Jako
v minulosti,že se najdou tak zvaní čeští vlastenci,kteří ,se bttdort sudetslým Němcťtnt

za 1e1ich odsun omlouvatlHayel,, a navíc budot,t nakloněni jejich návratu'NenechÍe se
oklannt a nóvrat nedopttst"e.

Nezapomeňte,že mé dekrety se týkají potrestání vlastizrúdců a že mají trvalou
plfltnost a vy pak potrestejte všechny vlaštizrádce,aťje to kdykoli a v

okresní rada Klubu českého pohraničí - Teplice
V Teplicích 20.Iedna 2014
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r€tlue rla (,Í.,rartu rePur'|l|(y a Jr'Jl'|g Pravn|no raqu - Za oomltnut|
registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v ČR

VáŽený pan Martin Pecina, ministr Vnitra V demisi, Nad Što|ou 3, 170 34 Praha 7

VáŽený pane m|nistře'

V souÍadu s Ó|. 18 Listiny zák|adních práv a svobod a petičnÍm zákonem se na Vás obracíme s návrhy a
ŽádostÍ o Vyjádření k#Íe uvedeným skutďnostem.

V r. 2009 vytvořili p.ánové Wo|fgang Haborm.nn, Lubník 59' 563 01 LanŠkroun' Tomáš Pecina,
s|ezská 56, 12o oo Praha 2, Jan Š|nágl, Bratří Nejedlých 335 267 53 Žebrák' přípravný výbor
sudetoněmeckého krajanského sdruŽenÍ V Cechách, na Moravě a ve slezsku, občanského sdruŽení (dále
jen sdruŽenÍ). Vyprácova|i stanovy sdruŽení a 7. 8. 2009 poŽáda|i MV ČR o registraci. MV ČR odmltlo
sdruŽenÍ registrovat. DúVody spočívajÍ nap|'. iv obsahu stanov druŽonÍ. zejména V Č|. 3 a da|ších sdruŽeni
..odruzujo Yyhnání' gonocldlum a ethn|cké člstky' k nimž doš|o po druhé světové vá|ce na území
střední a východnÍ Evropy". osoby, které se tohoto jednání dopusti|Í povaŽuje za Vá|eěné z|oěince.
SdruŽení odmÍtá a odsuzuje zákon č' 115hs48 sb. o práVnosti jednánl souvisejtcích s bojem o
znovunabytÍ svobody Čechů a s|ováků a pok|ádá ho za |egalizaci zjevného bezprávÍ.

stejně tak považuJe za bezptávÍ dekÍ€ty prEzldenta repub||ky, jež so ste|y právnÍm zák|adem pro
zloč|ny popsané výše. SdruŽenÍ uznává právo osob, jeŽ se sta|y obětí \^iše uvedených z|očínů, na
náhradu škody a na satisfakci za nemajetkovou újmu, kterou utrpě|y a na to, aby by|o jim nebo jejich
dědicům obnoveno v|astnické práVo k neprávem konfiskovanému majetku' Český národ se musí
vyřovnat 6 děd|ctvím z|oěinu vyhnánÍ sudetBkých Němcú.

sdruŽenÍ se h|ásí kcl|ům s|édovaným a prosazovaným občánským sdruŽenÍm 
'sudetendeutscheLandsmannschaft Bundesverband, sudetendeutsche Landsmannschaft in osterreich., ',SdruŽenÍmAckermann.Gemeinde.., se sid|em na adrese VyŠehradská 49, 12800 Prahe 2' spoleČnosti ''sKs.Iníormačnístředisko Praha s. r' o'..'

Uvedená ustanovenÍ, KeÍá otevřeně napadaj| a zpochybňujÍ ÓR' záttaoy naŠeho D!.áVniho řádu' VytyČují 
'cÍle, např. poskytnout odškodněnÍ odsunut'Ím Němcům z Českos|ovenska, práVo odsunutých na Vlast, jeŽ

jsou V rozporu téŽ s Postupimskou dohodou a PallŽskou reparaění dohodou. Jsme přeevědčeni, že
sdruŽení, třeba i nepřÍmé programové ijiné spo|upráci sa sudetoněmeckými landsmanŠáfty, nejde jen o
přepi8ování historie, v ntŽ obéť je vydávána za z|očince a z|oěinec za oběť, kdy obět'nacistické agrese
nemá mít náíok na odŠkodněnr za škodu Vzniklou agr€sí, 8Č mezjnárodní práVo tuto povinnost Výslovně
zakotvuje' nýbrŽ naopak agresor má být odškodněn, přestoŽe tento poŽadavek postrádá veŠkeré práVni
zakotvení, a|e i o změnu ÚEtavn|ho pořádku republiky, jak o to programově usi|uje i sudetoněmecký
|andsmanšaft, kten/ se doŽaduje práVa na V|as! na náhradu škod a uznání sudetonémecké národnostnÍ
skupiny za druhý národ ÓR, p|ně rovnocenný č€skému národu.

Z uvedených i da|ŠÍch dŮVodů Žádáme, aby MV ČR, pokud Ve Věci dosud pravomocně zamllavě
nerozhodlo:

|. s konečnou p|atností odmít|o íegístrovet sdruŽonÍ,

l|. prošetři|o činnost sdružoní, klerou, ač nořogistrováno, přesto vyvÍiolo a vyvÍjí, zda nonap|ňujg
znaky treetného č|nu nobo jíného protiprávního jednání,

l||. obdobně prověř||o činno8t současných č|enú přÍpravného výboru sdružgní.

PetiěnÍ výbor: Ing. Pavel Rejl s|uŠtická 1628116, 10o oo Praha 1o

JUDr' ogňan Tu|eškov Na Čihadle 18, 160 oo Praha 6

Doc, RNDr. Jan Minář, DrSc, Dolnokrěská 14, 14O oo Práha 4 . . .
4.(b>--

Jménem petičnÍho Výboru je opráVněn jednat: |ng. Pavel Re'|f

Podpisy na druhé straně.

V Praze dne 12. Listopadu 2013
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seznámi|jsems€stextem'Pďcenaobranurepublikya.iejÍho.právníhořádU"zedne12.1í.2013.Jako
p.l"u .ounl.." s jejÍm obsahem prpoiuji svůj podpig na pétiěnÍ arch.

Jméno a př|jmení Adr€sa PodpíB
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rrrr.rtr..ri!.rt!r.rrt.

lng. PaVe| Reif: sluštická 1628/16, 100 00 Praha 10Podpisové erchy zasl|ejte, prosÍme, ná adresu:


