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Unsere Einladung an den KDU-CSL, Parteivorsitzenden Herrn   Pavel Bělobrádek,

Místopředseda vlády ČR pro vědu a výzkum
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1                                                                                            V Mnichově 
26.5.2017

Vážený pane místopředsedo vlády,

Pozdrav Bůh a buďte srdečně vítán na Sudetoněmeckém dni 2017 v Augsburgu.

Jsme potěšeni, že se zúčastníte jako předseda KDU-ČSL našeho krajanského dne. To je nejen
známkou solidarity mezi KDU-ČSL a CSU, strany, která za svá volební vítězství vděčí také
vyhnaným, ale i pro nás sudetské Němce, dlouho očekávaný signál, že se politicky blýská na
lepší časy. Doufejme, že bude pokračovat i nad rámec německo-českého prohlášení. Už Vaší
návštěvou Sudetoněmeckého domu v roce 2015 jste vyslal  signál  a patříte tak společně s
premiérem  Petrem  Nečasem  a  ministrem  Danielem  Hermanem  k  nejvýše  postaveným
českým politikům, kteří litují vyhnání našeho etnika z domova. To je potěšitelný  vývoj poté,
co sudetoněmecko-české vztahy, po neúspěšném pokusu ze strany presidenta Václava Havla,
po zlomovém roce 1989, téměř usnuly.
I když nepřicházíte jako představitel  vlády České republiky,  ale jako předseda křesťanské
strany,  dává  Vaše  návštěva  naději,  že  ve  věci  zrušení  Benešových  vyháněcích  dekretů,
souvisejících  vyhlášek  jakož  i  zákona  ze  dne  8.  května  1945  o  „Zákoném  jednání  a
znovunabytí  svobody“, dá se konečně také oficiálně něco do pohybu. Jak můžete vidět z
barevného označení na mapě výše, jedná se o otázky majetku, které musí být vyřešeny dle
mezinárodního práva.
Velmi vážený pane Pavle Bělobrádku, 

zastupujeme sudetské Němce, kteří  usilují  i  do budoucna o životaschopné urovnání všech
nevyřešených otázek v sudetsko-česko-německých vztazích, a nespokojí se s politicky, nebo



ekonomicky  motivovanými,  prázdnými  sliby.  Jednáme  v  souladu  s  heslem  na  Standardě
presidenta České republiky:

Pravda vítězí

a stáváme se tak ne všude oblíbenými. Můžete to vidět i na tom, že jsme sice zastoupeni na
Sudetoněmeckém dni, ale s naším stánkem zařazeni zcela stranou hlavního dění. Dovolujeme
si Vás proto touto cestou pozvat, jako odvážného politika, k návštěvě našeho stánku v Hale č.
5, stánek č. B-318, i když Vám tato návštěva nebude doporučena.
                                                                           S krajanskými pozdravy

                                                                                         v úctě

                                                                         Johann Slezak v.r. (m.e.H.)

Deutsch.
Grüß Gott, und herzlich Willkommen, am Sudetendeutschen Tag 2017 in 
Augsburg
Sehr geehrter Herr Parteivorsitzender, Pavel Bělobrádek,

wir freuen uns, dass Sie als Repräsentant der KDU-ČSL am Sudetendeutschen Tag
2017 teilnehmen. Das ist nicht nur ein Zeichen der Verbundenheit zwischen der 
KDU-ČSL und der CSU, der Partei, die ihre Wahlsiege auch den Vertriebenen zu 
verdanken hat, sondern auch für uns Sudetendeutsche das lang erwartete Signal,
dass sich politisch etwas bewegt, dass hoffentlich über die Deutsch-Tschechische-
Erklärung hinausgeht. Sie haben bereits 2015 mit Ihrem Besuch im 
Sudetendeutschen Haus Zeichen gesetzt und gehören damit, mit  
Premierminister Necas und Minister Hermann, zu den ranghohen tschechischen 
Politikern die, die Vertreibung unserer Volksgruppe aus der Heimat bedauern. Das
ist eine erfreuliche Entwicklung, nachdem die Sudetendeutsch-Tschechischen-
Beziehungen, nach den gescheiterten Versuchen von Staats-präsident Vaclav 
Havel, nach der Wende, fast zum Erliegen gekommen sind.
Auch wenn Sie noch nicht in Ihrer Eigenschaft als ranghoher Repräsentant der 
Tschechischen Regierung kommen, sondern als Parteivorsitzender, gibt Ihr 
Besuch zur Hoffnung Anlass, dass sich in Sache Aufhebung der Benesch-
Vertreibungs-Dekrete und der zugehörigen Erlasse, sowie des Gesetzes vom 8. 
Mai 1945 über die „Rechtmäßigkeit von Handlungen um die Wiedergewinnung 
der Freiheit“, endlich, auch amtlich etwas bewegt. Wie Sie aus den farbigen 
Markierungen der Landkarte sehen, geht es auch um die Eigentumsfrage, die im 
Sinne des Völkerrechts gelöst werden muss.
Sehr geehrter Herr Pavel Bělobrádek, 
wir vertreten die Sudetendeutschen, die an einer, auch in der Zukunft, 
tragfähigen Regelung aller offenen Fragen im Sudetendeutsch-Tschechischen-
Verhältnis festhalten, und sich nicht mit politisch oder wirtschaftlich motivierten, 
Vertröstungen zufrieden geben. Wir handeln nach dem CZ- Staatsmotto: 

Pravda vítězí / Die Wahrheit siegt,
und machen uns damit nicht überall beliebt. Sie sehen das daran, dass wir am 
Sudetendeutschen Tag zwar vertreten sind, aber mit unserem Stand, fast ins 
Abseits verbannt wurden. Wir laden Sie, den mutigen Politiker, ganz herzlich zum 
Besuch unseres Standes in Halle 5 Stand Nr. B-318 ein, auch wenn Ihnen von 
diesem Besuch abgeraten wird.
             In heimatlicher Verbundenheit
                  Johann Slezak

        Sudetendeutsche Landsmannschaft
                   Bezirksgruppe Oberbayern
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