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Rakouská

solidarita

Málokterá země uvádí ve skutek tak důsledně
mírovou politiku jako neutrální Rakousko.
Kromě jiného i tím,, že pohostinně přijímá
a tradičně poskytuje přístřeší těm, kteří
prchají ze své vlasti před pronásledováním.
Bylo tomu tak v roce 1956, když sovětské
tanky zlikvidovaly povstání v Maďarsku«
Tehdy se do Rakouska uchýlily statisíce
uprchlíků.. Mnoho, Chilanů našlo zde nový
domov; poté,, když v jejich zemi převzala moc
vojenská junta. Znovu před1 sovětskými tanky
prchali lidé do Rakouska v roce 1968. Tento
krát se Rakousko postaralo o 120.000 Čechů
a Slováků. V posledních letech neustává
proud signatářů Charty 77, jejich rodin a
dalších našich občanů, kteří zde využívají
práva azylu před policejním pronásledováním
a zatýkáním^ doma ve vlasti. A nejnověji je
v Rakousku 50.000 polských uprchlíků. V je
jich zemi vládne vojenská junta, přízrak
hladu a totálního hospodářského zhroucení.
Na rozdíl od jiných zemí, zejména svých
sousedů z Varšavské smlouvy, nebuduje Rakou
sko nová vojenská zařízení, ale naopak
stávající mění pro civilní účely. Také v
případě politických) uprchlíků se už tradičně
mění kasárny v jejich trvalé nebo dočasné
ubytovny. Přestavěné a modernizované kasárny
v Ebersdorfu na kraji Vídně už léta slouží
jako bytové jednotky uprchlíkům z různých*
zemí. Loni odešli vojáci z kasáren v GÓtzendorfu a jejich místo zaujali polští uprch
líci. Rakousko žije v ovzduší mírové politiky,
počet vojáků a kasáren, nehraje v životě země
roli. Lidé se nemusí bát, že se jednoho rána
probudí jako bezprávní a bezmocní občané pod
samozvanou, všemocnou vojenskou diktaturou.

- 3 Nastolení vojenské vlády v Polsko vyvolalo
mezi Rakušany - jako všude ve svobodném
světě - rozhořčení proti původcům a zároveň
i nesčetné projevy solidarity s trpícími
Poláky v jejich vlasti a s uprchlíky bez
domova. Na peněžní sbírky, vánoční dárky,
zásilky potravin a šatstva začaly okamžitě
proudit příspěvky od soukromých osob, církví,
institucí,, rakouských-úřadů a charitativních
spolků» Vytvořil se celostátní výbor pro
organizování materiální pomoci, intelektuálové
dali dohromady výbor solidarity se zatčenými
v Polsku. Protestní petici podepsali snad
všichni, kteří něco znamenají v; umění, vědě,
sdělovacích prostředcích»
Z nesčetných příkladů spontánní lidské
solidarity aspoň několik konkrétních:
® Děti z jedné mateřské školy ve Vídni
věnoval^ polským« uprchlíkům cukroví a pečivo,
které dostal^ pod stromeček»
• Osazenstvo jedné policejní stanice vybralo
mezi sebou peníze na zakoupení pneumatik
mladým polským manželům«. Jejich invalidní
holčičce donesli policisté hračky a sladkosti»
@ Mnozí Rakušani pozvali polské uprchlíky
do svých domovů na štědrovečerní večeři. Za
okny svých domovů rozsvítili o Štědrém večeru
svíčky na znamení, že myslí na trpící Poláky»
® 0 polské tragédii se mluvilo na předvánoč
ních shromážděních v; podnicích, úřadech, ve
školách. Také na tradičních předvánočních
večírcích platily první přípitky lepší
budoucnosti polského« národa»
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J§k_tQ_cbQdí_pa_Hradčan£cb
V Čechách se vypráví následující anekdota:

U Brežněva je na návštěvě pučista Babrak
Karmal z Afganistánu. Brežněv se ho ptá, co

všechno potřebuje a píše dlouhý seznam na
papír, který nakonec podepíše. A říká:

’’Zastavte se v Praze«. Tam je na Hradčanech
takový starší, brýlatý skladník a ten vám
všechno' vydá©
Řekne se anekdota, která obvykle přehání«

Skutečnost však tentokrát dává anekdotě
plně za pravdu. V režimním tisku proběhla

zpráva, že v rámci zvýšené pomoci Afganistánu

dodá vláda kromě jinéhcr i šestset

nákladních

aut a zemědělské stroje. V minulé pětiletce

nedostalo čs.zemědělství stovky nákladníchi
aut a stroje nezbytné pro zemědělskou výrobu.

V letech 1975-80 potřebovali zemědělci
11.250 talířových podmetačů, dostali jich

jen 1.750, žádali 2.800 radličních podmetačů,
nedostali ani jeden« Místo potřebných. 24-525
pluhů' dostali jen llo460, místo 25.000 secích
atro'Jú jen 11.620 atd« Na vnitřním trhu

chybí kdeco. A”skladníci” v Praze dál před

nostně zásobujf pochybné režimy v zahraničí.

O NAŠICH KRAJANECH V ZAHRANIČÍ :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O y městském divadle v Mohuči^v NSR je od
roku 1975 nastálo angažováno; ’’Černé divadlo”
Bedřicha Hányše a Dany Dufkové.
V pařížské galerii "Maeght” vystavuje
Jiří Kolář své koláže* inspirované' Ingresovými,
Mattissovými a Manetovýmii obrazy.
Český malíř Karel Havlíček^ signatář Charty
77, který emigroval přes; Vídeň? nakreslil
všechny ohrožené živočichy Afriky. Vznikla tak
kniha Archa Afriky, kterou vydal Argos Press
v Kolíně nad Rýnem.
Český skladatel Karel Husa se dožil vamerickém městě Ithaca šedesátky. Jeho skladba
"Hudba pro Prahu 1968" byla provedena skoro
šest'tisíckrát •
V Ganderu na Novém Foundlandu, kde přistá
vají letadla letící z Prahy do Havany, požádalo
za loňský rok 32 čs.občanů o azyl.

.Heute lernen wir den polnischen Satz: Ich bin ein polnischer
Soldat - wie kommen Sie darauf, daß Ich Russe bin?'
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Informace pro vás:
Jaké daně platíme v Rakousku
S první výplatní páskou obvykle zjistíme, že
obsahuje víc údajů, než na kolik jsme byli
zvyklí z Československa«, Dále nás asi překvapí
značný rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem«,
Složitost je jen zdánlivá«, Rakouský systém
daní a dávek je vcelku přehledný, známe-li
ovšem pravidla hry«, Poskytuje zároveň řadu
možností, jak platit méně daní. Ale popořádku.

Z hrubého příjmu se nejprve odečte příspěvek
na sociální pojištění - tzv."SV-Beitrag".
Ten se skládá ze tří částí - penzijního^
pojištění, nemocenského pojištění a pojištění
pro případ nezaměstnanosti. Jen pro zajímavost,
prakticky stejný příspěvek jako vy odvádí za
vás do pokladny sociálního zabezpečení i váš
zaměstnavatele Výši příspěvku na sociální
pojištění nemůžete ovlivnit, je dána výší
vašeho příjmu«,
Druhým důležitým pojmem je základna pro
výpočet daně ze mzdy - tzv» "Lohnsteuer—
bemessungsgrundläge". Jak název napovídá, je
to ta hranice, po niž platíte daň ze mzdy, a
důležité je vědět, že je pohyblivá» Každý
z nás má do určité míry sám možnost ovlivnit
výši daní, které platí. Průměrný občan si
může vydělat ročně až několik desítek tisíc
šilinků bez daně, využije-li všech možností
daňových) úlev.
Nejběžněj'ší formou daňových úspor je tzv»
"Kfz-Pauschale" /pro vlastníky motorových
vozidel/, "Alleinerhalterabsetzbetrag"
/je-li v rodině jen jedna osoba výdělečně
činná/ a zejména tzv«, "Sonderausgaben", kde

- 7 předmětem slevy na dani může být například
část nájemnéh®, splátka úvěru na byt či
prémie věnované na soukromé pojištění osobo
Významný nárok na daňovou úlevu mají i
svobodni, kteří si zřizují' v Rakousku svou
prvníí samostatnou1 domácnost o

Podrobná informace o systému sociálního
zabezpečeni, nárocíah v jednotlivých přípa
dech, čekacích, dobách apod«,* jakož i detailní
vyčíslení všech možností daňových úlev pře
kračuje: rámec tohoto bulletinu. Zájemce o
podrobnější údaje odkazujeme na našeho spolu
pracovníka Zdeňka Motlocha /telefon 62 22 965/,
který ochotně podá všechny informace s při
hlédnutím k vaší konkrétní situaci«,
-o-o-o-o-o-

THEATER BRETT v obsazeni Nika Brettschneiderová a Luděk Kavín hrají', ve dnech 19-31-1*
dvě aktovky: Das Licht der Welt a Die Grube
v divadle Winer Settlement, Lienfeldergasse
6.0d, Wien 16. V pátek 22„ledna zároveň s
představeními bude pro české publikum uvedena
Vzpomínka na JANA PALACHA«,
oooOOOooo
KAREL KAPLAN, historik žijící v mnichovském
exilu,buďe pro vídeňské zájemce přednášet na
večeru Kulturního klubu pro Čechy a Slováky
v pátek 29oledna.
2-7oooOOOooo
DEN SOLIDARITY se zakázanými polskými odbory
Solidarnošč a jejich uvězněnými předáky je
určen na 30.ledna. Také ve Vídni se bude
toho dne konat demonstrace.

Adresy, na nichž si můžete objednat exilový

tisk:
ČESKÉ SLOVO - 8 München 86, Postfach 860604

NÁRODNÍ POLITIKA - 8 München 86, Scharfroiterpl*12
PRÁVO LIDU - Schliessfach 43, 1163 Wien
DEMOKRACIE V EXILU - 8 München 19,
v
Winthirstr.33/11

OBRYS, informační čtvrtletník nezávislé
české kultury - 8 München 50,
Max Wonner-Str.31
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