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Bedřich Doubek
V poslední době jsme
svědky událostí, které
zákonem o pádu tělesa
nabývají stále rychlej.
šího a dramatického po
sunu sil ve všech ob
lastech světové poli
tiky.
Barbarství, vyděračství a zločinnost, nejhorší lidské vlastnos
ti nabývají převahu
pro servilní zbabělost
ostatních.
Dochází k radikálnímu
přehodnocování všech
hodnot, na kterých svě
tový pořádek doposud
stál. Jsou vyměňovány
pilíře společenského
řádu v neprospěch lidstva^. které doposud
stálo na ploše zdánli
vé rovnováhy.Tato plo
cha se stále více na
klání k okraji propa
sti a logicky, posou

váním těžiště dochází i
k posunu těch sil, které
nechtějí, ale pro svojí
slabost se prostě vezou.
Tito lidé se na celé to
to dění dívají přes rů
žové brýle a samostatně
uvažovat, myslet a domý
šlet - to je duševně i
fyzicky bolí.Tišíceletá
demokracie měla vždy hra
nice své bezpečnosti,
které nebylo možno bez
trestně překročit.Dnešní
’’demokracie” se zvrhla v
bezbřehou džungli - kde
múze každý všechno - co
je od středu doleva.
PolQžíme-li si otázku,
kde je počátek tohoto
zla, ktere nabývá oblud
ných rozměrů kyklopské
říše, pak dojdeme k roku
1847.Tam je počátek vše.ho, co nechceme vidět.

Pokračování příště

První pokračování
II.

epocha obchodu, řemesla, věd a umění /1600-1800/
Po roce 1600 počíná se ve Vídni uplatňovat i náš
živel obchodnický.Pozůstával tehdy hlavně z bo
hatého měštanstva, které ve Vídni mívalo své ob
chodní domy a později se zde i trvale usazovalo.
Po roce 1700 přicházelo do Vídně stále větší mno
žství řemeslníků, které lákala příležitost dobré
ho výdělku.Víden i její okolí se neustále sta
vebně vzmáhalo a poskytovalo pracovní příležito
sti nejen dělníkům stavebním, ale i dalším řeme
slníkům spotřebních oborů.

_i'aši krajané byli již tehdy dovední a hledaní ře
meslní ci. Vynikali ve stolařství, řezbářství, zlamotepectví, malířství, rytectví,.stavitelství a
sochařství.
Ľalší, velmi četnou skulinou Vylo- vyšší i nižší
úřednictvo, působící jak v České dvorní kancelá
ři, tak i v domech naší šlechty: Černínové, Har
rachově, Lobkovicové, nrsticc-vé, -artinicové,
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Karvínští, Kounicové, Kolovratové, čternberkové,
Lazarští atd.Mnoho českého úřednictva a služeb nictva držely taktéž rody, mající v Čechách a na
Moravě svá panství, jako Liechtansteinové, Schwanzerbergové a další.Současně byla naše menšina
posilována i českými^rckruty, kterými se z Čech,
Moravy a Slezka doplňovaly zdejší posádky, obvzláště po roce 1700.
Taktéž v umění a ve vědách byla naše menšina čet
ně zastoupena.Ha vídeňské universitě působila řa
da našich profesoru.I v tomto období nacházíme
na vídeňských školách značné množství studentů
českého původů.Lze uvédsti celou řadu poslucha
čů, pocházejících z bohatých rodů šlechtických a
měšťanských, i když k období předešlému studenstva naší národnosti ubylo.Byl to neblahý vliv
doby pobělohorské.
i

>

Koncem sedmnáctého století se české krajanstvo
začínalo vzájemně stýkat a soustřeďovat.ObvzláŠtě duchovní život byl čilý a krajanstvo se schá
zelo při náboženských obřadech, jak tomu nasvě
dčují kaple, zasvěcené našim patronů: kaple sv.
Václava, postavená roku 1590; kostel sv. Jana
Hepornuckého z roku 1727 a řada dalších kaplí,
zasvěcených Janu Hepornuckému v Kussdorfu roku
1735; 'Jährinku roku 1740; Lerchenfeldu v roce
1750 a v roce 1754 am Schänzel.

S vydáváním českého tisku započal ve Vídni ro
ku 1734 tiskař Kalivoda.Česká menšina se poča
la v tomto období koncentrovat především na
předměstích: Landstrasse, Rennweg a V.ieden, to
je dnešní třetí a Čtvrtý okres.Bylo to proto,
že se zde začínalo soustřeďovat řemeslnictvo.
Zde nacházíme nej starší hostirtce, ve kterých
se mluvívalo a zpívalo Česky.V těchto okresech
bývalo nařízeno, aby některé vyhlášky byly ti
štěny též v jazyce českém.
Pokračování na straně 4 .

O početnosti naší menšiny můžeme z tohoto období
uvédsti presné údaje. V roce 1780 bylo ve Vídni
celkem 186 878 obyvatel, a z toho bylo asi čtrní.ct tisíc českého původu.V těchto dobách vidíme
značný příliv z našich oblastí,ročně asi pětset
nových osídlenců.Národní sebevědomí bylo v těchto
dobách velmi slabé a velká část našich krajanů se
doborvolně a rychle germanisovala.Přispívala k
tomu i skutečnost, že nebylo českých škol, ani
knihoven.Česká menšina se přesto udržovala, nao"ak soustavně sílila na základě skutečnosti, že
neustále se rozšiřující český řemeslný živel se
doplňoval stálou hospodářskou emigrací z českých
krajů.Na Škodu se podstatná část našich krajanů
stala "vídeňsky” a z jejich českého původu zůsta
lo jen jméno.
-mžPokračování v příštím čísle

xxxxxxxx

Oo by jste si měli přečíst
AFRICKÉ LISTY uveřejnily projev spisovatele Pa
vla Kohouta, který měl v západní televizi a to v
čísle z 15. a 22.říjnal973.Zajímavý je též pro jev spisovatele L.Vaculíka, autora 2 tisíce slov.
Obsáhlý článek má Ferdinand Peroutka ze své knizy Budování státu.V čísle ze dne 5.12.73 se píše
o masovém "soukromém podnikaní" v SSSR /melouohá
řích/, organisovaném na podnikové úrovni.V číslez 12.12.73 vzpomíná K.Jezdinský na 28.říjen 1968
a odhaluje příčiny, proč se režimu v ČSSR nepoda
rilo ani falšováním historie vymazat výročí vzni
ku československé republiky z vědomí mladé generace.V každém čísle Amerických listů je úvodník
od Ferdinanda Peroutky.
Listy, které vydává J.Pelikán přinesou v 5.čí
sle "Popis z domova".Jeho autorem je anonymní pi
satel, který má přestup k informacím z hlavního
stanu KSČ.

—----------------------------- — 5 —--------------------------------A StB se nedaří na vzdor všemu úsilí jej odhalit.
Dále Listy přinesou dopis Gustavu Husákovi od doc
dr.LI. Hubla o poměrech ve věznicích.Doc.Hubl * byl
odsouzen na^šest a půl roku žaláře.Předplatné je
16 DLI.ObjednávkyListy c/o LÍPL, Via Argentina 21
00186vRoma.
PÍ SVĚDECTVÍ, vydávané Pavlem Tigridem přináší
’’Sirény z Helsink" a dále píše o podivných námlu
vách režimu u sesazených reformátorů.J.Pirt uve
řejňuje pokračování svých vzpomínek na exil za II.
světové války.Další příspěvky jsou od I.Svitáka,
Ch.hillarse, E Chalupného atd.Předplatné 33 DLI,
objednávky: Vídeň 5, Margaretenplatz 7.
C l Ve Vídni vychází v německé řeči"Líitteilungen
des österreichischen ČSSR-Solidaritätskomitees".
Tento komitét se snaží informovat rakouskou veře
jnost o potlačování demokracie v Československu
a sbírá finanční prostředky pro pomoc těm, kdo se
doma octli ve vězení a nebo jsou jinak postiženi.
3 posledního čísla se dovídáme, že doposud bylo
sebráno na 40 tisíc Šilinku.Větší část z tohoto
obnosu byla dopravena postiženým.Bližší informa
ce sdělí: ČSSR-Solidaritätskomitee, 1105 Lien,
Postfach 15.
-r-
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£3 Stanice HVŽZDA, Armádní rozhlas Bratislavnz11.11.1973: Pět čsl. občanů /&\T& muži a tri ženy/
ve dvou nákladních autech "narušili" českosloň
vensko-rakouské hranice. Zabezpečovací zařízení,
fungovalo bezvadně.K samovraždícím zařízením a
minovým polím se hrdinové nedostali.Otázka repo
rtéra: "s.veliteli, byli jste rozhodnuti použít
zbraně?".Odpověň: "Samozřejmě jsme všichni byli
rozhodnuti splnit svojí povinnost." Výsledek:
dvanáct hrdinů'- odměněno odznaky a volnem, pět
zločinců- odsouzeno na
léta
*
vezení.At žije OSA
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a článek 15/2 a 50 ’'Všeobecné deklarace lidských
vráv" 1
O Výcvikové středisko Pohotovostních oddílů Ve
řejné /?/ bezpečnosti v Bratislavě.Otázka repor
téra: s/yč.../majore, jaké hlavní požadavky
kladete na nováčky POVB? Odpověděv prvé radě
na marxleninismus, aby se naši příslušníci mo
hli spolehlivě politicky orientovat.Zadruhé,
aby uměli perfektně střílet”! IJoje otázka: na
koho?Na každého, kdo není správně marxleninsky
orientován.

Večerní Praha (21. 8.): Oba dohromady
měli, kromě odcizeného motocyklu,
v sobě nějakou tu skleničku ...
Zvlášť jim ležela v žaludku motorka.

j

Svoboda (17. 8.): PŘES ČTYŘICET HO
DIN nepřetržitě se pracovalo v sobotu
na stavbě zimního stadiónu v Berouně.
Některá hodina měla i 20 minut

Svět v obrazech č. 35: Ano, sexualita
Marie Schneiderové je zcela prostá. Ne
dělá s ní žádné tajnosti a dokládá to
tím, že v posledních letech vystřídala
asi 70 milenců, z toho 50 mužů.
Prostá to sexuální asketičkal

*r*řed cestou Brežněva do Indie nabídl SSSR Indii
dva milióny tun obilí pro oblasti, postižené
suchem.Ze skromnosti se neuvádí, že za obilí,
koupené pod cenou v USA a Kanadě se dělá laci
ná propaganda na účet Západu pro světový komu
nismus a sovětský pancéřový imperialismus.
□ Sovětská PRAVDA si pochvaluje návrat nez- •
dárného syna-Tita do rodiny satelitních států
a píše, že není nutno nic měnit na uzavřených
dohodách.Ale Západ má nyní důvod ku změnám,
protože k 18ti tisícům tanků Varšavského pak
tu přibudou i jugoslávské.Skvělé vyhlídky má
Evropa.Proti 18ti tisícům tanků 4.900 tanků ú
KATO.
1—I V^roce 1975 se údajně sklidilo v SSSR 217
miliónů tun obilí.Proč nakupuje SSSR v-celém
světě milióny tun obilí?

•------------ ----------------------- - 7 ------------- ----------------------CľjPotémkin se v hrobě obrací, jaký byl břidil,
když postavil kašírovanou vesnici,Ze sovětského
rozhlasu - pro zahraničí - se dovídáme, že SSSR
staví ročně devět milionů nových bytů !
To znamená, že za třicet let se postavilo 270
miliónů bytů, nebo-li každý sovětský poddaný
bydlí v novém bytě a ještě jich cca čtyřicet mi
liónů volných.Zpráva neuvádí, jestli jsou zapo
čítány i byty v koncentračních táborech.Kaštěstí
se to nevysílá v ruské řeči pro sovětské mužíky.
tZJV roce 1972 bylo v ČSSR podáno asi 75 tisíc
žádostí o devizový příslib do západních zemí.
Uspokojeno bylo asi 17 procent žadatelů, to je
_skoro 16 tisíc robotníků z celé ČSSR.Ostatním
bylo "sděleno', že se jejich žádosti zamítají pro
nedostatek ’’vzácných" valut.
V roce 1937 činil zahraniční obrat ČSR asi 780
miliónů dolarů.Každý čsl.občan obdržel pas do
celého světa.Samozřejmě, valut si vzal kolik
potřeboval a nikdo se ho neptal, jak dlouho v
cizině zůstane.V roce 1937 měla ČSR asi tolik
obyvatel, co má dnešní ČSSR.
V roce 1972 činil zahraniční obrat v satelitním
ČSSR skoro d v n á c t miliard dolarů - a nej
sou valuty! Těch pár jedinců, kteří nejsou ko
laboranty a mají to štěstí vycestovat, dostanou
almužnu: pět US dolarů na osobu a den, nej
více 120 US dolarů na celý pobyt.A kde jsou va
luty? Jednak v sovětské ’’bance" RVHP a dále v
dodávkách československých zbraní, které vraždí
v celém světě nevinné oběti: Korea. Kuba, Irsko,
Vietnam, Afrika, arabští gangstři,Chile a Egypt.
Za posledních osm měsíců dodala ČSSR do Egypta
zbraně a výzbroj v hodnotě přes osm set miliónů
dolarů - na věčnou půjčku.
A ty občánku, který jsi tyto dolary vydělal v
potu tváře, secí doma, a když náhodou nemusíš jít
na "dobrovolnou" brigádu do JZD, tak si koupej
nohy'V Boiiči a nebo Ponávce, jásej a pěj slávu
rodné straně i spojenci "na věčné časy".Je tó
tvá internacionální povinnost k SSSR na jeho

•------------ •------------------------- * 8 -------------------------------další imperialistické cestě k zotročení dalších,
svobodných národů.
dub.

xxxx.xxxx
Š Ť A.S T N í PODDANÍ

/Cara Leonida Hrozného/
Jára Mecú, Cleveland

Zas jeden den jsem přežil Štastně!
Svítilo slunce, bylo krásně
a není o tom pochyby
že přečkal jsem ho bez chyby.
Zvedl jsem normu v horlivosti
mistr mě plácal od radosti
a u soudruha ředitele
pobyl jsem dneska trochu déle.
Usmál se na mně fízl Pala
před ním se třese celá hala
všechny jsem zdravil - na nic se neptal
a celý den jsem jenom šeptal.

Kluka jsem zapsal k Pionýru
i v hospodě měl dobrou míru
a když rozebírám dnešek celý
jsem spokojen - byl pro mne skvělý!

V posteli teplé, pěkně v suchu
dál probírám den^plný vzruchu
blaženě vrním, šíastně breptám:
dvacku jsem vrazil na Vietnam!
At si o mně kdo co chce říká
já jsem pro život bez risika
- polaskám ženu vždy po práci
a šlasten jsem iv OKUPACI!
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JljßČESKOSLOVENSKÝ SKAUÏiflfi

SKAUTSKÍ

KOUT B K

Aquila

Chlapci a děvčata v družine skautů /2/

V minulém čísle jsem vám přislíbil, že si příště
povime o práci hochů a děvčat v družine, každý,
kdo se přihlásí do skautského oddílu, musí mít k
tomuto kroku písemné povolení rodičů, které ode
vzdá vedoucímu oddílu.Vedoucí skautského oddílu
jej představí na oddílové schůzce všem členům a
po dohodě s vědomími jednotlivých družin jej
zařadí do některé družiny.

Tím se stal z neskauta, hocha a nebo děvčete ’’no
váček”, člen oddílu na zkoušku.Lení to nedůvěra,
ale každý, kdo i?e přihlásí do oddílu, musí sám
sobě, svým bratřím a nebo sestrám dokázat, že je
odhodlán být vzorným skautem a že bude zachová
vat skautské zásady.kusí se seznámit s podstat
nými vědomostmi skautského života a osvojit si
junácke znalosti a dovecnosti.Lusí dobře poznat
prostředí skautského oddílu.
Vedoucího družiny a nebo oddílu, chlapce a nebo
děvčata oslovuje bratře, sestro a na důkaz toho
to bratrství všem tyká.

za jeden až dva měsíce pilní, návštěvy družinových
a oddílových schůzek, pokud se mu v oddíle líbí
a osvojí si podmínky ku zkoušce nováčka, požádá
vecoucího oddílu, nebo družinového rádce,

10
aby jej ze získaných znalostí vyzkoušel.Zkouška
nováčku není žádné zkoušení před komisí a na známku.Je to rozhovor se zkoušejícím, ve kterém nová
ček objasní, jak se v oddíle rozhlížel, co se
sám naučil, a nebo co jej naučili chlapci a děv
čata.

Obyčejně, a podle junáckeho zákona, že skaut je
bratrem každému skautu, vezme si některý starší
skaut v družine nováčka na starost a probare s
ním jednotlivé body, které jsou pro zkoušku no
vácka předepsány.Jsou to věci, které se vysky
tují neustále, ve skautském životě družiny, od
dílu, i v občanském životě každého chlapce a nebo
děvčete.Iro nováčka, který má vztah k přírodě a
chce opravdu skautovat, není tato zkouška žád- •
ným problémem.Ten, který se do skautského oddílu
přihlásil jen proto, aby se mohl svým kamarádům
pochlubit hezkým skautským krojem, jsou tyto
základní vlastnosti a hlavně jejich dodržování
na závadu a proto po čase z oddílu odcházejí. V
družině skautů nemají místa ti, kteří se ne
chtějí řídit skautskými zákony.Skautink je vý
běrová organisace, která sdružuje chlapce a dě
včata na celém světě - kteří chtějí být chlou
bou svých rodičů a svých národů.

Skautink není jen hra bez pravidel a zákonů, ale
správní skauti musí být čestní, ukáznění a pra
covití, a to nejen v době, kdy jsou členy dru
žiny a nebo oddílu, ale i ve svém soukromém životě, protože: "SKAUTEM JEDNOU - SKAUTEM NAVŽDY !
Příště: Zkouška nováčků

xxxxxxxx
Podle rakouské ústavy je každému rakouskému ob
čanu zajištěno právo tvořit spolky a organésace
a svobodně slovem i tiskem projevovat svoje mí
nění. Svoboda tisku nesmí být omezena ani cenzu
rou, nebo udělováním koncesí.

-------------------------------------------------- . u

SRPNOVÝ SMUTEK
Olga V a 1 e s k á
Hlubina oceánu,
vůně trav bezpočtu,
bažantí výkřiky k ránu,
podzimní mlha, když svítá ...
Otevřela jsem své srdce,
aby mi vyplavily ránu
všechny ty dojmy jako horská řeka,
aby mi vyplavily ránu,
která se nehojí.
Hlubina oceánu
je proti hloubce té mělká.
Vůně trav bezpočtu
nevstřebá dusivý dým,
bažantí výkřiky k ránu
nepřesvědčí mne, že sním,
a stříbrná mlha, když svítá
je jako síf, v které lapený
motýl — mé srdce — se zmítá.

XXXXX

SEDÍ ŽÁBA BA PRAMENI KDO JI DÁ DO LIHU ?

Organisace VLAST se roz
hodla založit vlastní hu
dební orchestr. Zájemci
se mohou informovat kaž
dou středu večer v rest.
ZLATÁ PRAHA.

xxxxx
Když se to povede, tak
bude mikulášská zábava
spojená s dětskou nadí
lkou.
xxxxx

INZERÁTY

Koupím jakékoliv mince
a bankovky, staré i no
vější.Hatím seriozní
ceny.Za. : ’’1/2” do adm.

hledám nezařízený byt:
kuchyň a pokoj, možnoORGANISAČNÍ ZPRÁVY
li s kabinetem pro jed
nu osobu.Případné adap
tace provedu vlastním
Nyní se scházíme každou nákladem.Zn.: "SPÍChÁ".
středu v restauraci
ZLATÁ PRAHA
od 19.30 do 22.00
Práce (27. 8.)
Akademiestr .1, Víien 1
Generální tajemník OSN K. Waldheta
XXXXX

vývoj V3 svO3

XXXXX

JlhoTictnimJtl „rangcr»" pronikají do Kambcdt.

Členové organisace VLAST
sdílí hluboký zármutek s
Vlastičkou K., které ze
mřela matka v ČSSK.

PffiOó t;’3 ca všcoJi telách
Provoksce toech Da,?í *ý buch
u Mururoyř

Kcpokoje v ScnBagii

žítwíci ToJdo

Zúpíavy v fcxlku

Fxploie v Icndýai

12
Sběratele mincí,. řádů a
bankovek se scházejí:
MORAVA,
každý čtvrtek V restauraci
se
připravuje
- vese.lý od 18ti do 22ti hodin v
Silvestrovský
večer ve
sekretariátě HOBBY BULOBRAN CLUB, Ospelg. 32, všech místnostech podniku.
Slavnostní výzdoba.Hraje:
1200 V»ien 20.Každé úte
známá hudba Petra SCHAFrý a patek v Café REIT- LHRA
až do rána -----SCEULE, Grúnbergstr. 5, Pravá —Gršíková
polévka,
1120 Vtien 12, od 18ti
ovar s křenem, knedlíky ,
do 22ti hodin.Vedocí :
vepřová,
zelí. Každý host
pan ing.Mrázek.
obdrží
zdarma
k
Novému
Sběratelé ostatních
roku
láhev
ví
na.
Zajisté-*»
.■
rarit jsou vítáni každý
te si včas místa:
Rest.
den mimo středy a nedě
MORAVA,
ůeberg.7,
1200
le v sekretariátě HEC
V.ien
20,
Tel.:
33^55
52,
Ospelg.32, 1200 V.ien 20.
Majitel: Vojta Kozák.

Jméno:

.............................................. ..

................................................................

................................................................

P ř ih la š u ji se k odběru IZ a zasílám
S 5 0 .- . /p iš te stro jem a nebo h ů lk o v ě/.

U lic e :
M ísto :

.....................................

..................................

Datum :

P o d p is :

Přijímáme objednávky na
vánoční a novoroční bla
hopřání pro Vaše známé
v IZ za režijní příspě vek.Uzávěrka 15.12.73.
xxx
Vítáme dobrovolné spolu
pracovníky pro náš Informační zpravodaj.

Vychází měsíčně
Pro členy vy d ává:
Kulturně sociální organisace VLAST, českoslo
venských exulantů a kra
panů
Řídí redakční rada
Adresa:VLAST, Postfach
39, A—1061 Vien

