OV KSČM DOMAŽLICE
Titulní strana
Novinky

Složení orgánů
Členská základna
Články a rozhovory
Informace o akcích
Fotogalerie
Zastupitelské orgány
PF 2010
Stanoviska KSČM
Výsledky voleb 2006
Volby do KZ 2008
Volby do PS 2010

Doporučujeme
Přečtěte si

Seminář Klubu českého pohraničí
Okresní rada Klubu českého pohraničí v Domažlicích uspořádala pro širokou veřejnost
ve čtvrtek 6. listopadu seminář zabývající se historií podpisu Mnichovské dohody v září 1938.
Více než tři desítky účastníků si v hotelu Kalous v Domažlicích vyslechly několik referátů, které
nechvalně proslulé události hodnotili z mnoha stran.
Všichni se shodli na tom, že přes zradu západních spojenců se Československá
republika mohla a měla bránit. I když předpokládané ztráty se jeví velmi vysoké, tragédie druhé
světové války je mnohem převyšuje.
Se zdánlivě nesouvisejícím příspěvkem vystoupil člen ÚV KSČM Věstislav Křenek.
Hovořil o Lisabonské smlouvě a jejím předpokládaném podpisu ze strany České republiky
na počátku roku 2009. Vysvětlit faktické souvislosti s "Mnichovem" i skutečné nebezpečí, které
z podpisu této smlouvy pro náš stát hrozí. Vzhledem k časovému plánu semináře nemohl
hovořit příliš dlouho, odkázal proto všechny zájemce na své články v HaNo, které se touto
problematikou budou zabývat.
Jediná přítomná žena dávala celému shromáždění nádech mezinárodního významu paní Luisa Guttmann ze Spolkové republiky Německo. Její pozvání bylo i oceněním dlouholeté
vzájemné spolupráce mezi našimi a německými antifašisty.
Atmosféru semináře si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Tisková komise OV KSČM

Pravda zleva

Na závěr akce byla přijata rezoluce určená pro média. Otiskujeme její znění:

Proti Mnichovu a Lisabonu
Složitá mezinárodní situace druhé poloviny 30. let minulého století vytvářela
vhodné podmínky pro expanzivní plány fašistického Německa vůči tehdejšímu
Československu i celé Evropě.
Evropské mocnosti nedokázaly a ani nechtěly těmto plánům bránit. Naopak, hledaly
cestu usmíření, která nakonec vyústila v Mnichovský diktát. Pro český národ nastalo
nejtragičtější období v jeho dějinách s reálnou hrozbou jeho zániku a fyzické likvidace.
Vlastenecké cítění a národní uvědomění stupňovalo odboj proti nenáviděnému
okupačnímu režimu doma i za hranicemi. Německou okupací naše země utrpěla nedozírné
lidské a materiální škody a ztráty. Uvedenou dobu, zločiny, zvěrstva a genocidu na našem
národě dlouhodobě zlehčuje, zkresluje a zamlčuje Sudetoněmecký landsmannschaft,
jehož revanšistické úsilí má plnou podporu bavorské a spolkové vlády Německa.
Poválečný odsun německého obyvatelstva z Československa a ostatních zemí
Evropy byl dán vítězstvím států protifašistické koalice. Dekrety prezidenta Edvarda
Beneše jsou plně platné a vycházely z rozhodnutí konferencí vítězných mocností
o poválečném uspořádání Evropy v Jaltě a Postupimi.
Klub českého pohraničí na všech úrovních, nevyjímaje ani Okresní rady KČP
Domažlice, nejednou opakovaně deklarovaly upřímný zájem a ochotu přispívat
k rovnoprávným a vzájemně prospěšným vztahům se všemi zeměmi, tedy i s Německem.
Odmítáme projevy novodobého mnichovanství, jako je nárůst projevů neofašismu.
Odmítáme servilitu některých vládních představitelů ČR k aktivitám Sudetoněmeckého
landsmannschaftu. Odmítáme ratifikaci Lisabonské smlouvy, která skrytým způsobem
obchází dekrety Edvarda Beneše a znejisťuje majetkové vztahy v České republice.
Vyzýváme vládu a Parlament ČR: Nedopusťte, aby se Mnichov v jakékoliv podobě
opakoval. Zabraňte ratifikaci Lisabonské smlouvy, která ve svém důsledku by vedla
k nové zradě na národních zájmech České republiky.

