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Peroutkův dopis Čs. poradnímu sboru v západní Evropě
ar. — Dne 1G. března 1978 oznámil Cs. poradní sbor v západní Evropě Ferdinandu Pcroutkovi, že
mu udělil Novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského za celoživotní novinářské dílo. Tuto Cenu
založil Cs. poradni sbor v říjnu 1976 v Brixenu-Feldthurnu u příležitosti sympózia, které se konalo na
téma: „Karel Havlíček a dnešek“. Své rozhodnutí zdůvodnil Cs. poradní sbor v dopise F. Pcroutkovi
takto: „Po více než šedesát let, od posledních let před první světovou válkou, jste komentoval do
mácí i světové politické a kulturní děni, nikoli jako nezúčastněný pozorovatel, ale jako novinář a
angažovaný publicista doma a nyní i v exilu. Rozhodnutí při prvním udelení Havlíčkovy novinář
ské ceny bylo pro Cs. poradni sbor bez volby. Převýšil jste všechny žijící československé novináře a
přiblížil jste se nejvíce Havlíčkově velikosti“.

Dopisem ze dne 4. dubna 1978 odpověděl F. Peroutka Cs. poradnímu sboru v západní Evropě:
Milí přátelé,
Váš dopis mne dojal. Výčitám z něho skutečné přátelství a to se neodmítá. Až dosud jsem
se negativně stavěl k přijímáni veřejného uznání v exilu. Jestliže všechno dostatečně ne
vysvětluji, připište to na vrub okolnosti, o niž se zmiňuji v druhé části tohoto dopisu.
Srdečně Váš

V druhé části svého dopisu prosil F. Peroutka čtenáře Českého Slova, aby mu prominuli jestliže
neodpovídá na korespondenci. Prodlužující nemoc mu bránila v odpovídáni na dopisy a ve psaní článDne 20. dubna 1078 Ferdinand Peroutka zemřel.
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Co zajímá krajany.

„PETICE 78“, vydaná před časem skupinou
exilových pracovníkťi v USA a předložená
exilové a krajanské veřejnosti ke sbírání
podpisů, se stala předmětem ostré kritiky
F. Bulína, odboráře a londýnského exilového
žurnalisty R. Kopeckého. Oba prohlašují, že
petici nemohou podepsat a že budou před
podpisováním varovat.

Ve VÍDEŇSKÝCH SVOB.LISTECH ze dne 27.^.1978 by
lo uveřejněno ’’varováni1’ před podpisem PETICE ?8
v článku, jehož originál jsme výše otiskli.
Protože jsme se domnívali, že se tak,jako již
v několika případech v minulosti, jedna opět o vy
trženi části souvislého textu, dotázali jsme se
v článku citovaného pana R.Kopeckého z Londýna,
jaké důvody ho k tomuto varování vedly, neboř mno
zí krajané byli tímto stanoviskem překvapeni.

Pan Kopecký nám poslal svůj článek uveřejněný
dne 1^.4.1978 v americkém krajanském HLASATELI
a zároveň nám zaslal velmi přátelský dopis. Z těch
to dokumentů vyplývá:
1. Pan R.Kopecký žije v exilu již od druhé světové
války a je stoupencem zásadního odporu proti zotro
čení naší vlasti, které započalo jiz během druhé
světové války a hlavně po podepsání ’’Košické de
klarace ” v roce 19^5.
2. Jeho připomínky k obsahu PETICE 78 vychází z
názoru, že PETICE obsahově správně nevyjadřuje
politické a kulturní tradice národa.
3. Domnívá se, že ZÁPAD pro boj našeho národa za
svobodu ’’nehne ani prstem", a že jsou marné naše
prosby a dovolávání se soucitu a solidarity.
Á-.V zásadě však není proti tomu, aby se situací
našeho státu a lidu, jak doslova píše, "obtěžovali
velcí pánové", je však pro jinou formu tohoto
"obtěžování", pod kterým míní varování západní ve
řejnosti a jejich vlád před nebezpečím ztráty demo
kracie a svobody, jak se to stalo našim národům.
Z obsahu článku dále vyplývá:
Pan
I.
R. Kopecký není ustrašený krajan, který by
chtěl varovat naši exilovou a krajanskou veřejnost
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před podpisem PETICE ?8 před čs režimem a jeho
agenty, jak se někteří naši čtenáři domnívali po
přečtení ’’varujícího” odstavce» Z jeho dlouhého
článku v Hlasateli otiskly VSL pouze tento odsta
vec, aby snad tento dojem vzbudily,
Přestože
2.
má výhrady proti způsobu ’’burcování"
ZÁPADU použitém v PETICI, není proti němu.
A protože je PETICE 78 "burcovací akcí" a její
tvůrci, jak se domníváme, mají na mysli hlavně to,
aby k 10-tému, JO-tému a dalším výročím,které na
rok zakončený osmičkou připadají, byl demokratický
svět opět na osud našich národů upozorněn, a pro- tože nikdo žádný jiný způsob "burcování" nezorganisoval, je morální povinností každého našeho ob
čana v exilu, podpořit tuto akci.
Možná, že po přečtení naší úvahy podepíše PETICI
i pan Kopecký, neboř zásady a body v PETICI obsa
žené, i když jsou z jeho hlediska málo důrazné,
jsou jistě požadavky všech lidí toužících po svo
bodě a demokracii.
K pesimismu pana Kopeckého, že pro bojovníky za
svobodu našeho národa nehne nikdo ani prstem je
nutno dodat, že tomu tak docela není. Připomeňme
si jen pomoc rak.kancléře dr.B.Kreiského našim
pronásledovaným chartistům a jejich rodinám a
další akce o kterých víme^ avšak se z ruzných dů
vodů o nich príliš nehovorí a nepíše.
Co si však zasadně musí každý uvědomit je to, že
si svoji svobodu musí každý národ vybojovat sám.
PETICE 78 je jednou z akcí, které mají tento boj
podpořit.
My zde v exilu bychom ke snaze národa o znovuzískání svobody měli přispět prozatím alespoň tím,
že ze svého středu vyloučímezty, kteří se snaží
jednotu exilu á haše společné ušili rozbit.
Na to, že se PETICE 78 zrovna jako CHARTA 77 re
žimu a jeho zahraničním agentům nelíbí a že se jí
pokusí zneužitím všech možných prostředků rozbítjsme již před delším časem naše krajany upozornili.
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O čem VÍDEŇSKÉ SV.LISTY zapomněly informovat.
VSL, které se staly známé svými /hlavne negativ
ními/ informacemi o dění v exilu a mezi krajany,
zapomněly své čtenáře informovat o tom, že novo
pečený mfinšinář a vysoký funkcionář menšiny, Čes
kého srdce a dalších spolků, pan Kárl Matal, se
jako host zúčastnil v dubnu 1978 zasedání komunistických odborů v Praze.
Škoda, že redaktorovi VSL tato návštěva jeho nejbližšího spolupracovníka unikla.
Jistě by mnohé krajany a i čtenéře VSL zajímalo,
jak probíhala přátelská návštěva jejich předsta
vitele u komunistů, jak s nimi v družné zábavě a
diskusi seděl za jedním stolem a jak se od nich
nechal hostit.

K PROHLÁŠENÍ MENŠINOVÉ RADY z ÚNORA 1978
Pokud jsou zatahováni do takových záležitostí naši osvědčení a
»ětaví funkcionáři, zdůrazňujeme, že jediným pro nás závazným kriteriem jejich
nnosti je a zůstává řádné plnění jejich dobrovolně, nezištně a podle nejlepšího
■domí a svědomí převzatých povinností, spojených s funkcí kterou na sebe převzali
i základě důvěry členstva a absolutně svobodné a demokratické volby, Nemáne ani
iihrery“, kteří by o čemkoli mohli rozhodovat sami bez příslušného výboru, ani
nanční referenty, kteří by mohli sami disponovat „prostředky čs. menšiny“ bez
-uhlasu příslušných orgánů a důsledné kontroly zvolených revisorů; podezírání v
into směru vyplývá zřejmě z mentality „podle sebe soudím tebe“.

V dnešním rozboru jednotlivých bodů PROHLÁŠENÍ,
jehož originál v úvodu otiskujeme, se zastavíme
"u té části, která zdůrazňuje nezištnost funkcio
nářů a absolutně svobodné a demokratické volby
v menšině a jejich spolcích.
Co se ’’nezištnosti” týče je mnohým krajanům ne
vysvětlitelná a mnohdy podezřelá nynější vysoká
aktivita těch funkcionářů, kteří v nedávné minulosti českou menšinou a jejími spolky ve Vídni
opovrhovali, avšak potom, když menšina získala
miliony, se najednou stali horlivými mensinári.
Také finanční transakce s menšinovými penezi,
které veřejně na výroční schůzi Českého srdce
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odsoudil zesnulý krajan Jirava,staví "nezištnost"
alespoň některých funkcionářů do přinejmenším ne
jasného světla a není ji proto zapotřebí příliš
zdůrazňovat.
Pokud jde o "absolutně svobodné a demokratické"
volby lze si o tomto tvrzení na základě nížeuvedených skutečností udělat patřičný, úsudek.
Uvádíme skutečnosti o "demokratickém životě a
volbach’J ve spolcích vídeňské menšiny, které za
žili naši krajané za dobu několikaletého členství
a^aktivní Činnosti v nejbohatším a tím i nejmocnejsim spolku menšiny - Českém srdci, jehož gen.
tajemníkem je pan J.Jonáš a předsedou pan Brůha.
Ceske srdce je spolek, který se skládá z odborů,
ktere ještě existují v několika vídeňských okre
sech a ústředí, které sídlí v Drachengasse.
1. Okresní odbory spolku nesmí přijímat do svých
odborů nové členy. Cleny přejímá nebo zamítá ústře
dí, a to bez zdůvodnění. Jak také jinak, když zá
jemce o členství ani nezná.
2. Okresní odbory nejsou uznány jato základní organisace spolku, nýbrž jsou "uznány" pouze jako
tak zvané Geschäftsstelle s oprávnením ke psaní
žádosti ústředí o existenční podporu pro svoji
činnost /kterou dle blahovůle ústředí dostanou
nebo také ne/ a na vybírání členských příspěvků,
které skoro celé musí odevzdat ústředí.
5. Demokratické prvky spolkového života, jako na
příklad návrhy kandidátů do funkcí v ústredí, žá
dosti o řešení problémů odboru, návrhy na činnost
spolku, požadavky tajných voleb, kritika funkcio
nářů ústredí- nejsou ústředím akceptovány a pova
žují se za "drzost" vůči "vrchnosti". Kdo se de
mokracie a práva presto dožaduje je ze spolku
"vyloučen" a pranýřován v menšinovém tisku, i když
se třeba jedna o dlouholetého zasloužilého funkci
onáře.
Každý okresní odbor má stanovami zaručeno pra
vo na zastoupení na valné hromade ústředí.
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Může si dle stanoveného klíče zvolit jistý počet
delegátů, kteří mají mít možnost kritisovat na
valné hromadě činnost funkcionářů ústředí a vo
lit funkcionáře nové.
Zvolené delegáty z okresů, kteří nejsou ústredí
nakloněni, vsak ústředí na valnou hromadu nepoz
ve a to tím, že jim nevydá delegační lístky.
V případě, že se presto delegáti na valnou hro
madu dostavítna tuto je funkcionári ústředí ne
pustí.
5. Okresní odbor má právo zvolit si svůj okresní
-výbor a svého předsedu. Zvolený předseda má být
-/a to mnohdy jediným/ zástupcem okresu v tak zv.
rozšířeném ústředním výboru.
V případě, že se předseda,, navržený svým okresem^
ústředí nelíbí,není do své funkce ústredím
schválen.
V tomto případe nepomohou ani pisemne protesty
a petice, které podepíše 80% členů postiženého
okresu - ústředí požadavek nerespektuje.
6. Při odvoláni se postiženého okresu ke spolko
vému smírčímu soudu, který je nejvyšším spolko
vým orgánem /alespoň dle stanov/ - ústředí smír
čí soud nesvolá a tím je stížnost okresu vyřízena.
7* V přápadě, že si okres, kterému nebyl '’schvá
len” předseda,vyšle k projednaní svých záležito
stí do zasedání ústředí jiného zástupce, musí ten
to,, i když byl písemně ohlášen,počítat s tím, že
bude ze schůze násilně vykazován a nebude»li mít
dobré nervy může toto demokratické schůzování
skončit krajanskou rvačkou.

Tyto”demokratické” spolkové metody byly nejednou
za posledních 10 let činnosti spolku České srdce
ústředím proti okresům a jednotlivcům uplatněny.
Jistě si krajané ve svobodném světě nyní udělají
správný obraz o ’’krajanské” činnosti a když se
napříště doslechnou nebo dočtou o demokratičnosti
a jednomyslnosti v české vídeňské menšine, tak se
ani nebudou této 100% ní jednotnosti divit.
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Přednáška velvyslance dr.L,Steinera Upozorňujeme naše čtenáře na přednášku dr.L.Stei
nera, generálního tajemníka min.zahraničí, která
se koná dne 9®června 1978 v 19,30 hod, ve Vídni 8
Albertgasse 23* Po přednášce diskuse.
Účast na přednášce, vzhledem k projednávání zají
mavých a pro nás důležitých otázek,doporučujeme®

Počátkem roku zesnul náš spolupracovník a přízni
vec naší organisace pan Fr.Doležel, přísežný zna
lec a tlumočník českého jazyka.
Zástupci spolku se zúčastnili rozloučení v síni
vídeňského krematoria. NEZAPOMENEME.
Našim krajanům sdělujeme, že i nadále provádí sou
dně ověřené překlady tak jako dosud manželka pa
na F.Doležela na adrese Vídeň 4, Prinz Eugen Str.80.

Skautský a turistický oddíl plánuje v polovině
června výlet do Marcheggu a Orthu, pri kterem bu
dou navštiveny výstavy myslivosti a rybářství.
Přesný termín členům sdělíme.

VELEHRAD LONDÝN,sděluje, že ve dnech 17 až 20.8.
1978 bude uspořádáno v Londýně exilové symposium.
Na závěr symposia budou slavn.bohoslužby a odhale
ní památníku J.Palacha. zároveň bude uspořádána
protestní demonstrace proti okupaci naší vlasti.

Hledá se Lidmila Tůmová, nar.2.9.1946 v Ústí n/L.
Absolventka střední vzdělávací školy v Lovosicích
v roce 1963»
Jmenovaná, nebo její známí, nechř se laskavě hlásí
na tel.č.65 61 28 u paní Doleželové.
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předplaťte si a rozšiřujte NOVINY ÖS EXILU :
ČESKÉ SLOVO - 8 MÜNCHEN 86 POSTFACH 86o6o4
NÁRODNÍ POLITIKÁ78 MÜNCHEN 90 Sch^rfreiterpl.12

Seské a slovenské knihy a časopisy možno koupit
v knihkupectví
HEINZ K..0 LISCH
1010 WIEN
- Rathausstraße l8 Tel.433221

Příjemnou dovolenou v ZELL am SEE ihožno ztrávit
v pensionu MILAN , našeho krajana
pana M. Frkala.
Adresa: Pension MILAN A 5700 Zell am See
Zellermoosstr.?5 - Tel.06542 20246

Pri návštěvě Schönbrunnu nezapomeňte navštívit
Stánek s občerstvením naší krajanky
L.
H A R T L 0 V fe
Stánek, kde si je možno přečíst i české noviny
je ve Vídni 15 - naproti kina TIVOLI,.event.
stanice STADTBAHNU SCHÖNBRUNN.
Informační zpravodaj - IZ - vychází měsíčně.
F.-’jitel a vydavatel - Nová Vlasí, Rada národnostní
skupiny v Rakousku "sedlých Cechů a Slováků., ,
Ad-ena: N.VLAS’ľ A
Wien - Postfach ’9
Za redakci zodpovídá: Fráni.BUCHAL,“
Wien,
Taub.';*'imm»»n rasse 'S.
Informační zpravodaj VT,ABT -TZ- erochoint monatlich.
Eigentümer und Verleger - lova.Vlnst, Volkspruppenrat der in Österreich nnsroslgen Tschechen und
81 owaken.
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