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Vážení přátelé 1
Již pouze několik dní nás dělí od konce roku 1978.
Jistě dobrý důvod, abych alespoň stručně podal
zprávu o Činnosti naši organisace NOVÁ VLAST
za tento uplynulý rok.
Při hodnocení se zaměřím na hlavní body činnosti,
které má organisace zakotveny ve svých stanovách.
- Integrace - komise za tímto účelem ustavena ;a
již řadu let vedená L.Kolínem, vykonala i v uply
nulém roce velmi mnoho užitečné prace.
Hodnoceno časovou jednotkou, byly to stovky ho
din věnované našim krajanům. Jenom pravidelné
středeční porady representují více jak sto ho
din. Další stovky byly věnovány intervencím a
jednáním na úřadech při hájení zájmů nových i
starých krajanů.
Nejsou to jen vynaložené hodiny, ale hlavně klad
né výsledky,které nás všechny těší.
Úzce spjata s činností integrační komise je po
moc poskytovaná našim krajanům uprchlíkům, kte
ří se pred odjezdem do vybrané emigrační země
přechodně zdržuji v Rakousku.
Na tomto úseku spolupracuje naše organisace ja
ko jediná s čs organisací AFCR ve Vídni a poda
řilo se nám v řadě případů konkrétně pomoci.
Zde patří dík hlavně těm našim členům a spolu
pracovníkům, kteří pro tyto krajany zajišťují
krátkodobé zaměstnání u firem,kde sami pracují.
Nutno také poděkovat těm krajanům, kteří,těmto
v přechodné nouzi se nacházejícím našim uprchlí
kům, věnovali oděvy, nebo jim dokonce poskytli
přechodné přístřeší ve svých bytech.
- Kultura- z kulturních akcí je na prvním mís
tě třeba vyzdvihnout pořádání kursů nemeckého
jazyka pro nově příchozí,které v uplynulém^ro
ce obětavě vedli kr.Lion,Brandeis a dr.V.Behalova a které organisačně zajišťovala správkyně
kursu krajanka Panecová.
I když pořádání větších kulturních podniků bylo
dle dohody přenecháno KULTURNÍMU KLUBU se kte
rým někteří naši členové spolupracují, bylo

-5provedeno několik úspěšných besed a to jak se
starokrajany, tak i novokrajany.
V kulturně propagační^činnosti hovořili zástupci
organisace o naši menšině a jejích problémech s
řadou předních představitelů rak.státu a zapoji
li se do protestních akcí k 10 tému výročí okupace.
Naši zástupci se zúčastnili z pověření organisace
i řady podniků dem.exilu mimo území Rakouska OPUS BONŮM , SYMPOSIA křest.dem.,100 let oslav
SOC.DEMOKRACIE, SYMPOSIA PORAD.SBORU v záp.EvropěV této souvislosti nutno obzvláště zhodnotit to,
že naši zástupci účasti na těchto podnicích věno
vali mnoho ze svého osobního volna a vlastních
finančních prostředků.
V rámci kulturně propagační činnosti^zorganisovalo
vedeni organisace setkání demokrat.představitele
našeho exilu i domova - dr.J.Papánka s rakouským
presidentem.Při této příležitosti bylo rak.presi4
dentovi poděkováno za pomoc, kterou Rakousko našim
novo i starokrajanům poskytuje.
Velká pozornost byla věnována zákonu o menšinách
a tvořeni PORADNÍHO SBORU u rak.vlády.
Při těchto, dosud neukončených jednáních,museli
jsme bojovat i proti neuvedomělosti a malému roz
hledu části starokrajanů, aby tato jedinečná šan
ce, která se poprvé za 60 let čs menšině v Rakou
sku nabídla, nebyla několika lidmi zmařena.
Na úseku tisku podařilo se nám i v tomto roce vy
dávat spolkový ZPRAVODAJ a informovat tak nejen
naše krajany v Rakousku, ale téměř na čelem svě
tě o situaci zdejšího krajanstva.
Nezapomínáme na mládež - za značných obetí udržu
jeme skautskou klubovnu a činnost skaut.oddílu,
jehož členové vystoupili i na krajanské veřejnosti.
V závěru bych chtěl jménem svým i celeho výboru
poděkovat všem, kteří se na úspěšné činnosti na
ší organisace podíleli.
Pokud jsem ve zprávě na nekteré body nevzpomněl,
nebo se vyskytují problémy se kterými by se měla
naše organisace zabývat, prosím o připomínky bud
na schůzi organisace nebo do redakce ZPRAVODAJE.

Činnost organisace
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VE FOTOGRAFII

Zástupci Rady národnostní skupiny u presidenta republiky.

Naši zástupci při jednánis kancléřem dr.B.Kreiským

Dr.J.Papánek se zástupci naší organisace u p.presidenta

Starosta L.Gratz předává vyznamenání L.Kolínovi

ČESKOSLOVENSKÝ PORADNÍ SBOR
V ZÁPADNÍ EVROPĚ

LITERJÍRNÍ

SOU'i’EZ "KDO BYL JAN PALACH ?"

Sběr - inf. -Československý poradní sbor v západní
Evropě vypisuje u příležitosti 10« výročí tragické
smrti Jana Palacha
literární soutěž pro_českosloyenskóu mládež
s námětem: " 1.D0

BYL

JAN

PALACH .? "

Sout ž je rozdělena na dvě skupiny a to :
a/ pro mlácež do 14 let věku
b/ pro mládež od lbrlet do 18ti let.
Soutěže se může účastnit mládež československého
původů v celém světe, tecy i v Československu.
Články nebo pojednání mohou být napsány v řeči země,
ve které účastníci soutěže žijí. Příspěvky v české,
anebo ve slovenské, případně podkarpatorusínské řeči
budou mimořádně odměněny.
Článek- pojednání má být v rozsahu:

a/ pro mladší
přibližně
b/ pro starsí
přibližně

skupinu až do pěti minut mluveného času,
50 řádek.

skupinu až do 15 minut mluveného času ,
osmdesát řádků.

CENY:
: I»ccna 50 DM,II.cena
20 DM7
Skupina starší: Iocena 100 DM,II.cena
cena 25.- DMO

cena

50 DM,III.

50 DM,III.

Vítězové obou skupin vedle finanční odměny dostanou
knížku exilového autora, s věnováním.
Doba<_ soutěže: Článek- pojednání je nutno poslat do
5l<> orěžňa~i579 na adresu:
Československý poradní sbor v západní Evropě, 8 Můnchen
86, Postfach b6 07 52,
K soutěži připište:vlastnoruční prohlášení,tohoto znění:
"Prohlašuji,že jsem literární práci sestavil /a/ bez ja
kékoliv pomoci." Podpis,
Rodiče anebo přátelé mohou soutěžícímu poskytnout různé
prameny.
Po uzávěrce termínu soutěže-pětičlenná komise uváží a
odmění došlé práce a zašle patřičnou odměnu,Nejlepší prá
ce budou otištěny v čs,krajanském tisku.
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PfiÍPAD TRAISKIRCHEN.
V listopadu t.r.postihla čs uprchlíky v táboře
Traiskirchen těžká rána.
V nynějším stadiu vyšetřování je zatím nesnadné
zodpovědět vyvstalé otázky- Strach?Provokace?
Nedostatečný dozor a ochrana? Pud sebezáchovy?
Skutečnost je, že osazenstvo pokoje po napadení
jedním našim krajanem, který vůbec do tábora
nepatřil, protože nebyl polit.uprchlíkem, se do
pustilo činu z něhož se musí zodpovídat.
V této souvislosti dotázali jsme se čs pomocné
organisace AFCR jak je o krajany postaráno a
jak bychom jim mohli eventuelně pomoci.
Vedení AFCR nás informovalo:
Uprchlíci,registrovanívU AFCR^budou až do rozho
dnutí soudu,dostávat přiměřené kapesné a nutné
věci osobní potřeby.
Z Norska od representantky AFCR paní A.Kvapilové
dostanou vánoční potravinové balíčky a další ba
líčky od Národní Rady žen SVOBODNÉHO ČESKOSLOVEN
SKA z New Yorku.
Dále budou dostávat české knihy a noviny.
AFCR informovala o situaci těchto uprchlíků Vyso
kého komisaře pro uprchlíky ve Vídni, který v rám
ci svě činnosti bude postiženým nápomocen.
Podle informace od vyšetřujícího soudce dojde k
soudnímu projednání prípadu pravděpodobné v břez
nu 1279. AFCR byla informovánat že obžalovaným bu
de přidělen obhájce EX OFFO a ze je ustavena tlu
močnice pro dobu vyšetřování
Naše organisace VLAST požádala osobním dopisem
presidenta AFCR dr.Papanka, aby byl^svojím vli
vem postiženým nápomocen a to hlavne poskytnutím
dostatečné právní pomoci.

Pokud by mohl někdo z našich členů nebo přízniv
ců věnovat české knihy prosíme, aby je zaslal na:
Tschechoslowakische Flüchtlinge, derzeit bei
KREISGERICHT Wiener Neustadt - 2700 W.Neustadt.
Děkujeme.
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V sobotu dne 15*1.1979 pořádá org.NOVÁ VLAST pro
sve členy a příznivceVzpomínkový večer k 10 tému výročí úmrtí JANA
PALACHA.
V následující diskusi hovorí pak redaktor Jožka
Pejskař z Mnichova.
Začátek večera v 18 oo hod.
Místo konání: Vídeň 1Ó Gangelbauer^asse 10.
loto číslo Inform.zpravodaje, ktere platí jako
pozvánka,prineste ssebou.
une 1.12.1978 se konaly volby do starokrajanské
Menšinové rady. Předsedou byl opět jednomyslně
zvolen krajan Ant.Nekovar.
Co je však na teto události pozoruhodné a histo
rické je to, že se při této příležitosti pokusili
zástupci vídeňského dem.SOKOLA o znovuvzkříšení
demokratických zásad ve staročeské menšině.
I když se tento pokus prozatím nepodaril, jistě
se podarí příště, neboř SOKOL je nejsilnější
starokrajanskou organisací, kterou vedou lidé
s patřičným rozhledem a inteligencí.

KURS NÉMClNY - pokračuje opět dne 8.1.1979*
Kdo ještě nepoukázal předplatné 1978- přikládáme
šekový vpl. lístek - nezapomeňte.
n.i v.
r,ri>vuduj - 1Z - vychází měsíčně.
Mjjitel a vydavatel - Nová Vlout, hada národnostní
í.hupiay v Rakousku usedlých Cechů a Slováků.,, .
Adresa: N,VLAST A 1^61 Wien - Pout fach 59
7n reaakcl zodpovídá: Fra:.t, BUCHAL, 1^40 Wien,
Taubstummengasae 6.
Informační zpravodaj Vl.AST -IZ- erscheint mon^tlich,
■ije.-itúměr und Verlecer - Nová Vlast, Volksgrnppen-ut ntr in Obtcrreich a>.oí;'-.oigcn Tschecnen und
C1 v » u R e .
/.droi se : h.VLAST A TOál Wien - Eostfach 59
E.ir div hoduktiun vera-itwortllch: Fr. BUCHAL,
1CAO Wien, Tauto* urr.incngabiie o.

Roční předplatné oS 100,- čtvrtletní oS 25»”

