Ročník 5

1979

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNÉ
ZDRAVÍ A ÚSPÉCHtJ V ROCE 19ÔOpřeje všem svým členům a příznivcům NOVÁ VLAST - Rada národnostní skupiny Cechů
a Slováků usedlých v Rakousku.

č. 3 - 12.

22_ľ£?252k.E2!L12Z2*
20.2. - zúčastnil se náš zástupce porady u min.
národní obrany Otto Rosche.
- byli přijati naši zástupci ministrem
vnitra E.Lancem.
Ve velmi srdečném, téměř hodinovém rozhovoru by
ly projednány otázky týkající se integrace našich
krajanů, v Rakousku a problémy s touto související.
Ministr Lanc je velmi dobře informován* přislíbil
všestrannou pomoc a projevil porozuměni pro před
nesené návrhy.
25.a 26.5* konalo se zasedání CS soc.demokracie
a seminář věnovaný otázkám boje za občanská a
lidská práva v BAD NEUENAHR - BRD.
Této úspěšné a representační akce se zúčastnila
také početná delegace ZEMSKÉ ORGANISACE RAKOUSKO.
29*5» zúčastnili se naši vedoucí funkcionáři při
jetí u Vysokého komisaře pro uprchlíky.
Naši zástupci měli při této příležitosti možnost
hovořit s řadou významných rakouských osobností
zabývajících se problémy uprchlíků.1
Hovořili také osobně s Vysokým komisařem a jeho
zástupcem ve Vídni.

11.7. byli přijati naši zástupci presidentem Ra
kouské republiky a měli možnost ve velmi příjem
né atmosféře pohovořit o různých problémech a po
žádat pana presidenta o pomoc při jejich řešení.
5« až 8.7. zúčastnil se náš zástupce R.Pavlovec
2.Celosvětového kongresu Komenského v Konigsteinu v BRD.
Obsáhlá zpráva našeho delegáta o této zdařile
akci je členům organisace a jimi doporučeným
zájemcům k disposici v sekretariátě RADY.

28.10,- společně s PORADNÍM SBOREM PRO ZÁPADNÍ
EVROPU zorganisovali naši zástupci oslavu výro
čí 28.řijna.
Z tohoto, naši krajanskou veřejnost skvěle representujiciho podniku, byly zaslány zdravice rakou
ským politikům a presidentu Rakouské republiky.
15. a 16.11, zúčastnil se krajan Kolín v zastou
pení onemocnělého předsedy^ jako delegát CS soc.
demokracie, sjezdu rakouské SPÔ.
V zastoupení zdejší, s námi úzce spolupracující
Zemske organisace ČS soc.demokracie, měl při
teto příležitosti možnost hovořit o našich pro
blémech s předními rakouskými politiky.

V tomto roce podařilo se poprvé naší skautské
organisaci vyslat větší počet svých členů na
letní tábor OS EXILOVÉHO SKAUTINGU v Německu.
Stalo se tak za pomoci některých zámožnějších
bratrů a sesterkteří pomohli finančně slabším
uhradit táborový poplatek.
Vedení CS SKAUTU V RAKOUSKU vyjadřuje touto ces
tou všem, kteří pomohli, za jejich skautský čin
vřelý dík.

V roce 1979 se nám nepodařilo vydat všech 12
plánovaných čísel našeho Informačního zpravo
daje.
Žádáme naše čtenáře o prominutí tohoto nedostat
ku a sdělujeme, že předplatné, které pro rok
1979 zaplatili, bude námi použito na předplatné
roku 198O.
Děkujeme za pochopení.

Ltarokrajanské Vídeňské svob.listy se ve svých
číslech Ů2 a ů-3 z října 1979 pokoušely vedle uve
deným UPOZORNĚNÍM rozbít oslavu našeho CS národ
ního svátku, kterou ve Vídni uspořádal dne 28.X.
CS.PORADNÍ SBOR V ZÁPADNÍ EVROPĚ ve spolupráci
s RADOU KÄRODII. SKUPIN Z V RAKOUSKU USEDLÝCH CECHŮ
A SLOVÁKŮ -,NOVÄ VLAST.
Protože celá destruktivní akce spočívala na jedi
ném konkrétním tvrzení a to, že na zasedání bude
mít projev jeden z vedoucích, funkcionářů. Poradní
ho sboru- pan Dr.Strobinger,/nevíme proč Menšino
vá rada starousedlíků, zdejší krajany tímto pánem,
straší?/, dotázali jsme se předsednictva Por.sbo
ru na pravdivost tohoto tvrzení.
Bylo nám sděleno, že zaprvé pan dr.Stróbinger ne
ní vůbec členem Por.sboru, a že ani žádný projev
mít nebude, což jasně vyplývá z pozvánky.
Zprávu VÍd.svob.listů jsme ověřovali proto, jeli
kož jsme se domnívali, že se opět jedná o zneuži
tí neinformovanosti našich krajanů ve vedení Men
šinové rady, kteří se nemohou přesvědčit o tvrze
ních, která se jim ve formě různých »VÝZEV a UPO
ZORNĚNÍ dávají podpisovat.
Není to první případ a naši starokrajané,i když
se o exil nezajímají,by z toho měli vyvodit dů
sledky a nekrýt již v budoucnu nepravdu svými
podpisy.
Zbývá jen otázka, odkud vyšel podnět k rozbití
oslav ČS národního svátku.
Jednal iniciátor z příkazu CS státní bezpečnosti?
Byl to snad pokyn organisace ze zámoří, která ho
v nedávné době asi za jeho "zásluhy” o exil zvo
lila za svého funkcionáře?
Nebo že by to snad opět byl pokus MAFIE PĚTI NUL
o rozbití exilu?

UPOZORNĚNÍ
Koncem tohoto měsíce se má ve Vídni
konat zasedání tak zvaného Cs. poradního
sboru v západní Evropě, exilové organisace, jejíž vedoucí funkcionáři se vyznačují
nejen tím, že byli zakládajícími členy tak
zvané Svobodné společnosti v Mnichově,
ale kteří jsou také úzkými spolupracovníky
Sudetendeutsche Landsmannschaft a pře
devším jeho mluvčího dr. Waltera Bechera.
V předsednictvu mnichovské Svobodné
společnosti sedí tedy pánové z Poradního
sboru a Sudetendeutsche Landsmannschaft
společně nejen s panem Becherem, ale i
Toni Hergetem, v jehož pamfletu k šedesá
tému výročí založení Československa se
mimo jiné říká: „Před 60 lety vytvořené
Československo bylo produktem lží a
legend ...“
Tedy podivná společnost. Nyní, začátkem
listopadu 1979 pořádá Sudetendeutsche Rat
a Svobodná společnost společné zasedání
v Endorfu, v Bavorsku, kde bude založena
„Česko-sudetoněmecká
pracovní spole
čnost“ — k jakému účelu? Není těžké
uhodnout! Na tomto zasedání bude mít
projev také’jčdérT’z'včKôčičíčir'funkcionáfú
ČšTporadíníhó sboru pan dr.' Rudolf Strobmger a možná i další. Možno tedy říci,
že se v Mnichově vytvořila společnost lidí,
kteří tvoří do velké míry personální unii
mezi Sudetendeutsche Landsmannschaft,
Svobodnou společností a Poradním sborem.
Část těchto pánů přijede nyní do Vídně,
kde uspořádají valnou hromadu a zvou,
lákají k účasti naše krajany.
Upozorňujeme na tyto skutečnosti naší
krajanskou veřejnost a sdělujeme ji naše
stanovisko: nikdo z našich krajanů, Čechů
a Slováků by neměl této společnosti lidí
a těmto jejich cílům sloužit a přisluhovat.
Podle našeho přesvědčení nemá nikdo z
našich krajanek a krajanů na tomto zase
dání dělat štafáž věci, která je nám cizí
a dokonce nepřátelská. Nedejte se zlákat
jakýmikoliv lidmi k účasti na tomto jejich
podniku. Nikdo z demokratických a pocti
vých Čechů a Slováků se proto nepropůjčí k účasti a přisluhování lidem a jejich
záměrům, které rozhodně odmítáme!

Předsednictvo Menšinové rady
české a slovenské větve v Rakousku
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'OTISKUJEME ORIGINÁL POZVÁNKY, která byla zájemcům
a tudíž i Menšinové radě i zodpovědnému redaktorovi Vid.svob.listu koncem zari k disposici, ne
hledě k tomu, že byla otištěna i vCESKÉM SLOVE
čís.10 - říjen, které bylo taktéž počátkem října
vyexpedováno.
Přesto toto nepravdivé UPOZORNENÍ.
HLAVNÍ REFERÁTY

spisovatel Vilém Hejl:

Realita a perspektiva

red. Josef Pejskař:.

USA a Evropa z hlediska exilu

ing. F. Pindák a
red. F. Vohryzka:

Ekonomická situace v ČSSR

Vicepres. PEN-klubu
Dr. Ant. Kratochvil:

Samizdat v době normalisace

ZAČÁTEK v 9.30 hod. — ukončení vet 13 hod.

Naše čtenáře jsme několikráte upozorňovali a va
rovali před ’’Směrnicemi na úpravu vztahů ...”
Na základě praktických zkušeností s těmito ’’Směr
nicemi” reagoval na tyto téměř všechen exilový
tisk a mnohé vlády hostitelských zemí našich
krajanů- uprchlíků.
Nejpodrobnější článek vyšel v NÁRODNÍ POLITICE
z prosince 1979 pod názvem
HLUPÁCI Cl HLOUPÍ VYCHYTRALCI ?
Doporučujeme všem našim čtenářům a jejich známým,
aby pokud se o ’’úpravy” vztahů s CSSR zajímají,
si tento článek pozorně přečetli.
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druhého domácího odboje s předválečnou dobou i
dneškem dokumentuji vzpomínky prof. Václava černeho - PLÄC KORUNY ČESKÉ- /vyd.68 Pablishers
TORONTO/o
Aktivní odbojár vydává zasvěcenou výpověd o hi
storii domácího odboje, o osobnostech, na něž
vzpomíná s úctou/Vladislav Vančura/, předkládá
k úvaze ty sporné/Julius Fučík/, i zase napro
sto nesporne/Fedor Soldan, kolaborant s nacisty
a dnes opora okupační "normalisace”; vždycky ale
tak činí informované, kultivovaně a noblesně.

Literární vědec zastoupil historiky; PLÁČ KORU
NY ČESKÉ nemá se svou věcností, podrobností a
naprostou napředpojatostí obdobu.
černý nepíše stranicky ani "protistranicky"
jednoznačně straní pouze historické pravdě a
subjektivní je toliko v hluboké a nepředstíra
né úctě ke skutečným hrdinům domácího odboje namnoze neznámým nebo propagandou záměrně zaml
čovaným.

Bezděčně však nevypráví pouze o historii; na
scéně českého života dodnes zůstává mnoho z osob
ností, o nichž se černý zrninuje/i on sám jeden
z předních obránců lidských práv/, a v nové po
době se opakují situace a konflikty, jež se ode
hrály již dříve.
PLÁČ KORUNY ČESKÉ, objasňující minulost a pomá
hající dešifrovat dnešek, patří bez nadsázky ke
knihám, bez nichž se neobejde čtenář, který chce
porozumět našemu životu.

Pro čtenáře IZ napsal: Vilém Hejl.
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Při návštěvě Vidně ubytováni u rod» B I L E K
1CÍ C uicn Gumpendorferstr.1*+ů/9 tel.56 53 325
Pokoj s možnosti ubytováni až 5ti osob oS 520,-

Dovoleiiou v Zell am See v pensionu M I L A N
našeho krajana li. brkala. Adresa: A 5700 Zeli
ar.. tee Zellermoosstr.75 tel. c-6562 2C2á6.
Iri návštěvě Schönbrunnu stánok s občerstvením
na;-i krajanky 1. rle jdovc-naproti kina TI VOLI.

Zakup českých knih a časopisů v knihkupectví
• 1111Z 1\ 0 L 1 3 C H 1010 '.lien Áathausstr. 18

exilu:

Oso. 8 .>LCVC - 8 PičNCilKN 86 POSTFACH 86O6CA
•.......... ď 1 1 CLITIKA-8 MLlCHEI; 90 ^charfrciterpl.12

i xAGlE V EXILU -6 MlIiCuEN 19 V/inthirstr. J3/ i 1

- - - ■'<-

'ÍOl - jubilejní výtisk obdrží zájemci
v knihovně JIH K 3 E k.

Informační zpravodaj - IZ - vychází měsíčně.
Majitel-a vydavatel - Nová Vlast, Rada národnostní
skxr.iny v Rakousku jsedlých Šechů a Slováků.
Adresa: N.VLAST A 1061 Wien - Postfach 39
Za redakci zodpovídá: Kolín Ludwig, 1160 Wien,
Thalneimergasse 32/ 2/1/4
Informační znravodnj - IZ - erscheint monatlich.
Eigentümer und Verleger - Nová Vlast, Volksgruppen
rat der in Österreich ansässigen Tschechen und
-Slowaken.
Adresse: N.VLAST A 1061 Wien - Postfach 39
Pur die Redaktion verantwortlich:Kol in Ludwig,
1160 Wien, Thalheimergasse 38/ 2/ 1/ 4
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