OV KSČM DOMAŽLICE
Bývalí pohraničníci se setkali v Poběžovicích
Václav Míka (HaNo 12. 7. 2010)
POBĚŽOVICE – Téměř do posledního místa zaplnili v sobotu sál poběžovické restaurace Hubertus bývalí
příslušníci Pohraniční stráže (PS) s manželkami a dalšími rodinnými příslušníky (viz FOTOGALERIE).
Tradiční setkání v dvoutisícovém městečku, které leží na úpatí hraničních kopců Českého lesa, asi deset
kilometrů od hranic s Německem, není překvapením - do roku 1989 zde byla kasárna PS.
Zahájení akce obstarala dudácká kapela, s úvodním proslovem vystoupil místopředseda Národní rady
Klubu českého pohraničí (KČP) Milan Richter. Vyzdvihl činnost pohraničníků, kteří uvedli do praxe Zákon
o ochraně státních hranic z roku 1951. Právě příslušníci PS prý zabránili přenesení korejského válečného
konfliktu do střední Evropy. Richter řekl, že KČP chce protestovat proti nevyváženosti nedávného pořadu
České televize »Máte slovo« o předlistopadové ochraně hranic. Posteskl si i na média obecně, že projevují vůči
bývalým ochráncům hranic nepřízeň. »Byla za mnou televize BBC, která se mnou natočila rozhovor. Slíbili mi,
že po odvysílání mi pošlou jeho kopii. Nakonec mi ale zatelefonovali, že rozhovor se vysílat nebude,« uvedl
Richter, který pozval přítomné do slovenského Varína, kde bude 11. září připomenuto výročí Slovenského
národního povstání a porážky banderovců.
Europoslanec Jaromír Kohlíček (KSČM) připomněl, že když byly na české straně zátarasy v roce 1990
odstraněny, v Bavorsku připravili projekt elektronické ochrany hranic, který byl částečně také realizován.
Bavorská ochrana hranice, ačkoli jsme spolu členy schengenského prostoru, spočívá v nadstandardním
kontrolování aut s českými, ev. polskými SPZ. Dle Kohlíčka se terčem těchto někdy až příliš důkladných
kontrol stal nedávno i jeden z europoslanců.
Poslanec Karel Šidlo (KSČM) kritizoval pravicovou koalici, že neumožnila paritní zastoupení všech
parlamentních stran ve sněmovních orgánech.
Účastníky pozdravili i hosté z Německa. Kromě předsedy Revolučního svazu přátel Ernsta Thälmanna
Gerda Hommela také Karl Heinz Kathert (plukovník v. v. bývalé Národní lidové armády NDR), jenž sdělil,
že 30. října se v Berlíně uskuteční setkání bývalých východoněmeckých pohraničníků. Hlavním tématem má
být 13. srpen 1961 - datum zahájení stavby berlínské zdi. Německé veřejnosti jsou prý o tomto tématu
předkládány zkreslené informace, »proto bychom chtěli k této věci říkat našim občanům pravdu,« uvedl.
Součástí akce byla i výstavka předmětů a publikací souvisejících s PS, kterou uspořádal Miroslav
Macháček z Poběžovic, a který obdržel od předsedkyně plzeňské krajské rady KČP Olgy Novotné za svoji
činnost pro KČP medaili. Pozornost budili před začátkem akce dva školáci z Chebska se svým dědečkem –
účastníkem setkání, kteří oblečeni do dobových uniforem PS pózovali před vchodem. Po oficiální části
následovala taneční zábava, ke které vyhrávala Malá česká kapela z Hlohovčic na Domažlicku.
Této akce jsme se rovněž zúčastnili a pro trvalou vzpomínku jsme do sekce Fotogalerie zařadili několik
fotografií z této vydařené akce.
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