
/
ffiffiw.fuWwWwWWbT

pátek26.dubna2013 l IIDOVE |{OYINY

IJ Dosayaďní gesta nestačila
'Tlr, 

přijměme konečně odpovědnost za poválečné bezpráví spáchané na Němcích

řir;Ř;Á;ilct}'cťrytirtr o vrácení hiadů lektivní oclpovědnosti. Tehdqjší ú8astnici Postu- řáiečné uaálosti. nemáme orávo mluvit rl zloČi-

apud1podlezákonaocírkerníchres1itucích.u,'re.r";t.'.'@m"='
pŮtoá iao byl vyvlastněn a rozpuštěn nacisty nG5---y arr"i,,tiunrr"r:'Jr"§ch]élilileho iniciáto- ďT€rqL!|,.

vroce1938.tedvpředvá1kou.Viocel9a8Nej-*TGsffivejmesealibistickyZaZá\ěnP.-

I\AZoRY

Dobronín. češtípoIiticl by si prý rněll každoročně připomínat zabité a odsunuté tlěmce na nékterém z mist, kde k násl idoŠlo. FOTO túAFRA PtTR LEMBE:

Pňtom řárt byl vyvlastněn a rozpuštěn nacisty fr
vyšší správní soud rozhodl, že poválečná kon- 9\91"rllj u stupimské konfererrce či za tvrzeni. že iinaji

d konce ]I. světové války uplynulo lF-fl 
- Postolopni._kde b}lo erhuntrlváno 763 te]d konce ]I. světové války uplynulo lFlf 
- Postolopn,t. kde brlo erhuntrlr'áno 763 te]

68 let, Nastal čas se vyrovnat. .',ynna- E _a zabitých. Pohořelice, místo. kudl se,ubíral po-

ním německého. obyvatelstl,a. touto vllÉrll qa ry, chod odsunutý_chz Brna..Dobronín. k.le r ro;e

"upírunouazneužívanoužumpc,učcskvchdé- 
alnÁx e.^- " 2011.celkem66letpoválce.hrdinníbi'ilrnÍ-

% #W. Á" ,,i nrnti nĚmec]<émll žit,]ll nnr]říz]i kříž nano---,r -, -,
jiri. Jinak bude ve veřejném proito- ,,r-,i.lět n.- publlcista Wfu_. ci.proti německéTi 3ir]r, rcailt §i l;91

poliiik ponoří, stříká špínu všucle kolen a pod _ " . , b",f,:: y,jl1,1!:!::} o::1Ť|::
ieslem',,kc1o nešpiní, není čech" očekává ob- o pováiečných událostech. Ve školách, mé- Přestaňme koneČně schralorrt ná:ili r;l

áiu, uypnuti,noiků , senknutí občanských diích,historickýchpracíchiumění. Němcích s poukazenl na otlplatu za r'áic-'ne

rao. e.lÓ.ieano, zcia se tak děje ye volební kánl- Nikoliv v zalu,aničí, ale tady doma je třeba útrapy a vypoČÍtávat České oběti nacismu, \i,
puni nĚuá při samoúčelné .*triti.i, tak jak to říci, že sanlotné vyhnání a vyvlastnění tří milio- t,ok na mstu není souČástí civi]izovaného rijl -

iraposledy predvea prezident Mi]oš Zernan ve nů německých obyvatel bylobezprávím, a to na ního řádu, Nelze říci. Že za naŠich 1 0(l iln'
vioni *"ýÁi slovy ni adresu sudetských Něm- nevinných, ale i vinných. Mluvme také o těch, výchbylo správné zabít alespoň jednoho \ěr-.-

ců, že vysídlení jó nrímější než tresť imrti. kteří odsunuti nebyli, protože byli zavražděni. ce. Kdyby platilo zub z.a zttb, oko Za okla. i;k
Zášť vůči všemu německému, kterou politici A zrušme poválečné právní předpisy o beztrest- hrdost na odsun, na krutosti a vraŽdy z České

stá]e živí, má až absurdní povahu. Vášn8 vzbu- nosti zločinů na Němcích. Z pohledu současnos- . strany negují zvěrstva.nacistt ."lSCg!á-
dila pouhá zmínka o připravované žádosti býva- ti byl odsun etnickou *r,k:l: uplatněním ko- * +*]++

o odpuštění,za pq

risuceletro majetku podle Benešových cleke- ÝEaagn:TÍfrit opak je na úrovni srbských na- s německou menŠinou naloŽit neŠlo- B!]lrŽ
tů (?) byla neodůvot]něná . Jenže Ťáá měl (má) cidňáiiŠiů?dorujících prezidenta Slobodana Mi p" 

"qt." 
, pra,.:=Blgptgl:aždou. ,Před-

u niiuu ,,ně*"cký", a tím je asi dané, že zabrá,- Ioševiče. Němci prošli důkladným zpytováním Strm" .]I^tli l"ni"" y :it"1.1 ]'y,hán-l*vllaZvu',ll§rlltrl^},dlllrrJvoJlu4rr!'^^^-..+-
nitvráceníukradenéhomajetkujenejvyššísvědomízačinýtřetíříšeanesčetněkrátse
úkol kúdého skutečného vlastence. omlouvali. Je načase, abychom my Češi přijali a-ňéTÓE)ucí ba_bičku, opustit ,:\lrn: p9]::

Známájeom1uvaVáclavaHav1asudetskýmodpoVědnoffiffig]i-."._"-tÉts-Ž"?ilaj.".ruvaVáclavaHav1asudetskýmodpovědnoffip
Němcům v soukrorném dopise Richardu von ;::__._^,_^ _::*;*;=.. @,1@'él,!q9q,!l'i*\'.1 ]}T*9-ř:l;#ilř:.ififfi;i;;il#;Tši"ň] vzpomínejmenazabitéaodsunuté. e<@,,l-,",!.""a*1'."ry,.*:*|*ir,-,,--",-,,-r-
,e ,.prurity Ňěni""řo. Existuje česko_Ňmec- Každý rok český národ vzpomíná na Lidice. po :Iť* em, a to v lepšínr fiipa
ká deklaracé zroku 799] ,kde v článku III česká litici ieční a kladou věnce. Nacisté zcle popravi- \nómToiŠim vás anebo vaŠe blízké okň
stranavyjádřilalítostnadutrpenímzpůsobeným li 173 mužů, ceikem zahynuio 340 lidiakých ŽnásilninebozabijÍ.AjsoumezinámiPamětni-
nevinnýá tdem poválečnyin vynanenim. ne- obyvatel. Zde stoji za zmínku návštěva mluvčí- ci. kteří stále říkajÍ: ,,... a ona mně ta Něnlka ne-

miér pótr Nečas j1. února 2013lako první čes- ho Sudetoněmeckého krajanského sdružení chtěla ten koČárek nechat, . . "

ký premiér vystoupil v bavorském zemikém sně- Bernda Posselta v Lidicích v roce 2010, kde se Přestaňme se klanět modlám BeneŠol'ých de-

ilo'u ,oputouu1 sl,ova omluvy uvedená v dekla_ poklonil obětem a požáda| o odpuštění viny. kretŮ a nacionalistickým ŠanranŮm. r kdl'Ž to bu-

raci. Jiří Paroubek se v roce i005 omluvil jmé- Nastal čas, aby ii i češti poliiic1, včetně pre- dou minulý nebo souČasný hradní pán..P-rtznqli

nem české vlády německým antifašistům. zidenta, vybrali synrboticlié mjsto pro ltaždo- vmy;_žid9st o,9dP Í je 'le!p'l^.-Ýs".t,'"iutóg"'tun".1so..áo.tatečná'ajakročníuctěnívzpomínkynazabitéáodsunuté.r@Apročsevracet
jsme byli svědky v nedávné prezidentské kam- Němce- ir"uu Šueorte šance poblíž Přerova, fiadoGm před;c€ neŽ 60 lety? Pro.]io]Ž-e

fani, v poostatě nemají vliv na veřejné mínění. kde v noci 18. červenc,e 1945 póvražclili česko- špatných kořenŮ nernŮŽe vyrust nic dobrého.

Ťo je'stale formováno nacionálistickými slovenští voláci 2(,5 karpatských NěmcŮ, - 
=-...,,. 

.. .... .

steíe;typy a až na nemnohé výjirnky mlčením zíoho 720 žela74 ďéti. e-mail: VB@rasovsky,cz


