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Beckstein v pražské Sudetoněmecké kanceláři
Bavorský ministr vnitra a zastupující ministerský předseda Günther Beckstein navštívil dnes
(12.9.) kancelář Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Praze. Ředitelem tohoto
zahraničního zastoupení spolkového svazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, které má
sídlo v Mnichově je Peter Barton, který informoval ministra o aktuálních úkolech tohoto
zařízení. Při rozhovoru byl také přítomen spolkový předseda a mnichovský poslanec
v Evropském parlamentu Bernd Posselt. Beckstein vysoce ohodnotil důležitý přínos pražské
reprezentace sudetských Němců k dorozumění mezi národy a současně k lepší vzájemné
informovanosti. Ministr vnitra je kandidátem zemské frakce CSU k volbě bavorského
ministerského předsedy začátkem října a v této funkci převezme patronát nad sudetskými
Němci jako bavorským čtvrtým kmenem. Posselt ohodnotil návštěvu Becksteina v pražské
Sudetoněmecké kanceláři jako další nové přiznání Svobodného státu Bavorsko k patronátu
nad po druhé světové válce vyhnanou sudetoněmeckou národnostní skupinou, která se dnes
charakterizuje coby evropský spojovací článek mezi Bavory a českými zeměmi.

Beckstein im Sudetendeutschen Büro in Prag
Der bayerische Innenminister und Stellvertretende Ministerpräsident Günther Beckstein hat
heute (12.9.) das Büro der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Prag besucht. Der Leiter
dieser Prager Außenstelle des in München ansässigen Bundesverbandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Peter Barton, informierte den Minister über die aktuellen Aufgaben dieser
Einrichtung. Bei dem Gespräch war auch der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und Münchner Europaabgeordnete Bernd Posselt anwesend. Beckstein
würdigte den wichtigen Beitrag der Prager Repräsentanz der Sudetendeutschen zur
Völkerverständigung sowie zur besseren gegenseitigen Information. Der Innenminister ist der
Kandidat der CSU-Landtagsfraktion für die Neuwahl des Bayerischen Ministerpräsidenten
Anfang Oktober und wird in dieser Funktion die Schirmherrschaft über Bayerns Vierten
Stamm, die Sudetendeutschen, übernehmen. Posselt wertete den Besuch Becksteins im Prager
Sudetendeutschen Büro als erneutes klares Bekenntnis des Freistaates Bayern zur
Schirmherrschaft über die nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei vertriebene
Sudetendeutsche Volksgruppe, die sich heute als europäisches Bindeglied zwischen Bayern
und den Böhmischen Ländern empfindet.

