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Tisková zpráva č. 4/2015

SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ V ČECHÁCH, NAMORAVĚ
A VE SLEZSKU JE ZNEPOKOJENO ZPRÁVAMI Z MNICHOVA

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaný spolek, přijalo
s velkým znepokojením zprávu o tom, že rejstříkový soud v Mnichově odmítl zaregistrovat
změnu stanov německého spolku Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V., k jehož
cílům se české sdružení ve svých stanovách hlásí.

„Nejde o změnu stanov samotnou,“ říká člen výkonného výboru a jeden ze zakladatelů
českého spolku Tomáš Pecina, „ale o to, že podle všeho byl dopis soudu notáři, který obsta-
rával registraci změny, odeslán ještě před konáním sudetoněmeckého sněmu v Augsburgu.
Jestliže na sněmu představitelé spolku přítomné s faktem, že soud změnu neakceptoval, ne-
seznámili, a své projevy pojali dokonce jako oslavu těchto změn, znamenala by možnost, že
o nich již věděli, jediné: že se na členech spolku dopustili podvodu. A ani nechci domýšlet,
jaké důsledky by mělo, kdyby se ukázalo, že o rozhodnutí soudu věděl i bavorský ministerský
předseda Horst Seehofer, který rovněž na sněmu vystoupil s projevem a změnu stanov v něm
chválil. To by byl neobyčejný skandál a těžko smazatelná kaňka na jeho renomé.“

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku proto vyzývá
německý spolek k důkladnému vyšetření záležitosti. „Odmítáme jakkoli spolupracovat s lháři
a podvodníky; kdokoli z vedení spolku je za to, co se stalo, odpovědný, semusí veřejně omluvit
a odstoupit, aby dále nepoškozoval pověst sudetských Němců,“ dodává kategoricky Pecina.

V Žebráku dne 17. června 2015.

Telefonické spojení na členy výkonného výboru:
Wolfgang Habermann: + 420 724 334 114

Tomáš Pecina: + 420 724029083

Jan Šinágl: + 420 775 239 148
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