SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ
V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
ZAPSANÝ SPOLEK

ZÁPIS O PRŮBĚHU ČLENSKÉ SCHŮZE

Zasedání členské schůze Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, zapsaného spolku, se konalo dne 14. dubna 2016 od 14.00 hod. v restauraci Lavička
v Praze 3, Seifertova 77. Svolal ho pověřený člen výkonného výboru Tomáš Pecina, a to rozesláním písemných pozvánek ve znění, jež je přiloženo k tomuto zápisu.
Protože ani 30 minut po ohlášené době začátku zasedání nebyla přítomna většina členů
spolku, bylo zasedání zahájeno s tím, že v takovém případě v souladu s ustanovením čl. 10
odst. 8 stanov postačuje účast tří členů spolku, jíž bylo dosaženo. Zasedání členské schůze
tak bylo shledáno usnášeníschopným.
Vedle členů spolku se zasedání účastnili zástupci veřejnosti a pozvaní hosté, mj. Peter
Ludwig, který oﬁciálně zastupoval v Rakousku vydávaný časopis Sudetenpost, a historik zabývající se česko-německou problematikou Tomáš Krystlík.
Jednání členské schůze bylo vedeno v češtině, se simultánním tlumočením do němčiny
zajištěným profesionální tlumočnicí, vyjma závěrečné diskuse, která po dohodě přítomných
probíhala převážně v němčině bez tlumočení.
Zasedání členské schůze zahájil pověřený člen výkonného výboru Tomáš Pecina, který
byl poté jednomyslně zvolen předsedou zasedání. Jednomyslně byl schválen i navržený pořad
jednání.
V rámci rozpravy před hlasováním o výroční zprávě výkonného výboru vystoupil Tomáš
Pecina, který vysvětlil, jak činnost spolku a jeho obecnou percepci ztěžuje vývoj v německém
Sudetoněmeckém krajanském sdružení se sídlem v Mnichově. Poté se ujal slova Jan Šinágl, který
hovořil o obecnějších problémech české společnosti, a Klára Alžběta Samková, jež ve svém
projevu zdůraznila důležitost majetkové otázky v česko-německých vztazích a úzký vztah
česko-německé problematiky k dalším aspektům polistopadové transformace.
Zpráva výkonného výboru byla poté jednomyslně schválena.
V následné diskusi vystoupili mj. Stanislav Beer a Peter Ludwig, kteří presentovali své
představy o tom, jak by měl spolek nadále vystupovat a působit. Jejich názorům oponoval Tomáš Pecina; ten opakovaně poukázal na to, jaký dopad do vnímání sudetských Němců v České
republice měla změna stanov mnichovského spolku, a vyjádřil obavu, že jakákoli aktivita
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v tomto směru bude vedením německého Sudetoněmeckého krajanského sdružení označena za
projev extremismu, od něhož se sudetští Němci distancují.
Zasedání členské schůze bylo ukončeno v 16.30 hod.
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