Přátelé.
Jako tehdy, když jsme přecházeli hranice, bučme na strážil Tenkrát
jsme přece neutíkali jenom před vězením a bídou, odcházeli jsme jako
svobodu milující lidé před otročením a jako Češi před životem a způ
soby, které nám byly cizí. Náš zdravý rozum se vzbouřil proti ohlupu
jící propagandě, náš cit už nesnášel pohled na zlo a nenávist, náš
smysl pro spravedlnost a čest se vzepřel proti křivdám a pokořování.
My nepotřebujeme, aby nám někdo vnucoval, jak máme myslet. Chceme žít
svobodně, beze strachu, nedůvěry a nespravedlnosti, tak jako žijí li
dé ve vyspělých demokraciích.
Ve volbách do našeho táborového komité nejde jen o to, kdo bude
sedět na tom či onom místě. Tady také přocházímo hranici, a to mezj
starým a novým, mezi svobodou, pořádkem a mezi zlořádem. U nás v Čes
ké Národní Skupině může každý myslet i mluvit svobodně, mít svoje
vlastní náboženské i politické přesvědčení a každý ho respektuje. Od
mítáme pouze násilí, nepoctivost a stranickou nenávist, tedy všechno,
co připomíná komunismus a lidově-demokratický ráj, ze kterého jsme utekli. My chceme demokracii opravdu v denním životě a proto nás nená
vidí ti, kteří ji mají jen v ústech, zatím co ve skutečnosti znásil
ňují, vyhrožují a zneužívají svého postavení k vlastnímu prospěchu.
Hledejte a najdete jel
My tady v Lechfeldu nepotřebujeme žádná štvanice, nepotřebujeme,
aby k nám přijížděli placení řečníci a ukazovali nám politikaření i
politickou volební mašinérii. Víme, co potřebujeme a řeči to nespraví.
Naše návrhy na zlepšení a zavedení pořádku nebyly připuštěny k projed
návání jen proto, že překážely nepoctivým. Lidé, kteří.okrádali nás
všechny, pohybují se beze studu, mezi námi a vymýšlejí intriky.
Neříkejme, že to nezměníme, že to bude zase takové jako dříve.
Nesmí být a nebudel V českém tábora může a musí být spravedlnost a
pořádek. I my jsme za to zodpovědní. Proto jdeme k volbám, proto bu
deme volit ne zájem nějaké osoby nebo strany, ale svůj vlastní, věc
svobody a spravedlnosti, věc nás
všech.

V Lechfeldu dne 28.dubna 1949.

Za Českou Národní Skupinu v Lechfeldu

Zdeněk Sobek v.r.
jednatel

JUDr. Oskar Kobr - Landa v.r.
předseda

Členové naší kandidátky, vědomi zodpovědnosti a vážnosti práce,
vyplývající z členství v komité, vyhlašují tímto veřejně zásady, kte
rými se chtějí říditi při výkonu svých funkcí: .
l.) Pracovat pro emigraci všech bez rozdílu. Vyvěšovat všechny emi
grační zprávy ihned po dojití a mimo toho informovat na pravidel
ných schůzích všechny o emigračních možnostech a zkušenostech.
Postarat se, aby Češi a Slováci měli při emigraci tytéž výhody
jako jiné národnosti.
2 .) Pořádat! jazykové a speciální kursy a vydávat! o absolvování těch
to vysvědčení, jako důležitou pomůcku pro uskutečnění emigrace.
3 .) Zasadit se o to, aby celá dávka potravin byla beze ztrát a chut
ně upravená a spravedlivě rozdělena. Za tím účelem budou také kaž
dý den dva různí členové tábora dbát, aby přidělená dávka byla
skutečně spotřebována.

Aby byla založena a řádné vedena kartotéka pro rozdělování šatstva,
obuvi a jiných věcí. Každý Člen tábora bude mít vlastní evidenční
lístek o přídělu, textilií a ostatních, potřeb. Vyvěsíme řádný a po
drobný seznam každé dodávky i její rozdělení.
Výběr zaměstnanců tábora musí se provádět na základě soutěže, po
dle kvalifikace a bez straníckosti.
6.) Revisní komise bude dbát, aby bylo zamezeno všem nepořádkům,.ne
hospodárne stem. Bude přijímat! písemné stížnosti a postará se ve
své pravomoci o jejich vyřízení.
7 .) Budeme dbáti na přísnou hygienu v táboře. K tomu patří též odstra
nění odpadků z okolí domů, úprava náměstí a travních ploch, zří
zení bazénu, nebo aspoh brodistě pro děti a sportovního hříště.
8 .) Chceme se postarati, aby potřebným byla poskytnuta možnost bezplatného holení, stříhání vlasů, opravy šatů a obuvi, jakož i jinýqh nezbytností.
9 .)
tem bude věnována největší péče, zvláště pokud se týká dozoru a
Dě
stravování.
10.) Chceme řešit! otázku kantin a zásobování osazenstva s ohledem na
zájmy celku.
11 .) Chceme zajistit filmová představení pro náš tábor, dále, dobrou
českou četbu a podporovat! všechnu kulturní činnost, zejména pě
veckou, hudební a divadelní.
12.)
Trváme na tom, aby činnost odstupujících funkcionářů byla zrevido
vána a povolení emigrace jim dáno jen po udělení absolutoria.
13.) Chceme, aby byly pořádány pravidelné schůze obyvatelů tábora, na
kterých by všichni byli funkcionáři osobně informováni o činnosti
komité a kde by každý mel možnost přednést! svá přání, eventuelně
upozornit! na nedostatky.

Toto je program, kterým se chceme řídit!. Schovejte si jej, abyste sa
mi mohli kontrolovat, jak je dodržován. Stojíme plně za každým jeho bo
dem a bude—li nám poskytnuta příležitost, také jej uskutečníme.

Táborové komité:

Ing. Šabat

Jaroslav,
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Stodůlka Vincenc.
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