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PRESS RELEASE 
 
 
 
POZVÁNKA 
 
 
Na pozvání předsedkyně Stálé senátní komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí  
RNDr. Jitky Seitlové si Vás dovolujeme pozvat na prezentaci knihy  
 
„Přišli jsme odjinud ...“ autorky Marie Brandeis 
ve středu 19. května 2004 v 18.00 hod. do historických prostor Senátu PČR, 
Frýdlantský salónek.  
 
Kniha  „Přišli jsme odjinud...“ s předmluvou českého velvyslance a nynějšího prezidenta PEN 
Klubu Jiřího Gruši obsahuje portréty osobností, jež jsou spjaty s českou menšinou, 
prostředím a kulturou ve Vídni a v Rakousku. Přehledně a zajímavě popisuje nejen bohatou 
historii exilového života české menšiny v Rakousku, ale i její součastný stav. Některá z jmen, 
jež se ve Vídni a Rakousku stala pojmem – Pavel Kohout, Karl Schwarzenberg, Pavel 
Landovsky či Michael Liska jsou stejně známá i v České republice.   
Tyto rozhovory vznikaly řadu let a byly publikovány na stránkách časopisu Kulturní klub. 
Práce, vydaná dvojjazyčně, má oslovit nejen rakouskou veřejnost, ale i českou a nabídnout 
tak možnost poznání šíře participace české menšiny na kulturním, politickém a 
společenském životě Rakouska 
Na pozvání budoucího prezitenta Rakouské republiky Dr. Heinze Fischera, jsme již měli 
možnost 16. února t.r. knihu, za účasti mnohých prominentních hostů jak z politického tak 
z kulturního života, a představitelů české menšiny, přestavit  v rakouském Parlamentě.  
Publikace vychází jako příspěvek Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku v rámci 
„Vídeňských dnů“, které proběhly ve dnech 26.-28. září 2003, pod záštitou velvyslance ČR v 
Rakousku a starosty města Vídně. Publikace byla zaštítěna 2. prezidentem rakouského 
Parlamentu a předsedou Senátu ČR a vydána za podpory MZV ČR –OKKV a  MA 7 – Stadt 
Wien. 
 
 
Program: 
 
Přivítání a průvodní slova: 
RNDr. Jitka Seitlová, předsedkyně Stálé senátní komise Senátu pro krajany žijící v 
zahraničí 
 
Ke knize: 
Ing. Helena Basler, Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku 
PhDr. Jiří Kroupa, nakladatel 
Prof. Doz. Dr. Stefan M. Newerkla, Institut slavistiky, Universita Vídeň 
Mag. Dr. Marie Brandeis, autorka 
 
Z knihy čte: 
Zdenka Procházková 
 
Číše vína 
 
 
        (hb, 13/05/04) 


