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Novoroční pozdrav prezidenta
Václava Havla:
Milí spoluobčané, dovolíte-li,
začal bych tentokrát trochu osobněji. V roce, s nímž jsme se
právě rozloučili, jsem se dvakrát
ocitl tváří v tvář smrti. Poprvé,
když si přišla pro bytost mi nejblizší, a podruhé, když nedávno
kroužila kolem mého nemoc
ničního lůžka. Obě tyto veskrze
osobní, nepřenosné a
nesdělitelné zkušenosti
neznamenaly pro mne kupodivu
jen trápení, nevedly k pouhému
pocitu, že svět je ke mně ne
spravedlivý, nebo dokonce poci-

tu marnosti a beznaděje.
Naopak: oba zážitky jsem k
vlastnímu překvapení vnímal
jako velké výzvy k novému a
daleko hlubšímu zamyšlení o
světě, v němž žijeme, o sobě
samém, o záhadném řádu
našeho bytí o množství znamení či skrytých poselství, která
k nám z nitra tohoto řádu za
znívají a jichž si většinou
nevšímáme. A znovu jsem
například pochopil, že jediným
skutečným zdrojem vůle k
životu je naděje jakožto vnitřní
jistota, že i to, co nám může je
vit jako ryze nesmyslné, může

DANUBE

TRAVEL AGENCY 5^30363

ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Evropě,
Asii a Tichomoří nebo kolem světa
AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v mezinárodních
a australských hotelech

mít svůj hluboký smysl,
a že je naším úkolem,
abychom ho hledali.
Pochopil jsem rovněž
asi o něco lépe než
dřív i to, proč bez lásky
k bližnímu přestává být
lidský život životem
hodným toho jména.
My všichni, občané
České republiky, jsme
prožili v minulém roce
mnoho důležitých, krás
ných i bolestných věcí
jako jedinci i jako
společenství. Mezi ty
méně povznášející a
méně radostné zkušenosti minulého roku patří například
znechucující politické šarvátky,
jimiž byly provázeny dvoje
důležité volby do zákono
dárných sborů; patří mezi ně
podivné bankovní krachy, těžko
srozumitelné a těžko
postižitelné majetkové speku
lace či přímo krádeže
obrovských rozměrů a spousta
dalších věcí, které bych nazval
odvrácenou tváří naší privati
zace a vůbec naší ekonomické
reformy. Rád bych vás dnes
požádal o jediné: abyste všech
no trpké, nechutné, odpudivé a
106 CHAPEL STREET
ST.KILDA (VIC) 3182
TEL: 03 9525 4733
TEL: 03 9534 4993
FAX: 03 9534 4993

CAR HIRE - zajištění nájmu automobilů
PLAVBA - snížené ceny plavby
POJISTKY - zeptejte se na cenu našeho
cestovního pojištění
AUTOBUS - místenky pro mezistátní cestu

Pomůžeme při jednání s přistěhovaleckými úřady. Překládáme do několika jazyků.
Volejte Margaret Nagy. Mluvíme slovenský nebo česky.
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Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

nespravedlivé, s čím se v
našem veřejném životě
setkáváte, nepřijali jako něco,
co prostě být musí, protože
svět je špatný, vždycky špatný
bude a jiný ani být nemůže.
Prosím vás naopak, abyste se
pokusili všechny tyto ošklivé
věci pochopit jako varovná zna
mení, vyzývající nás všechny k
novému a hlubšímu přemýšlení
o smyslu našich společných
věcí. Z desítek možností, jak
znamení tohoto typu číst, uve
du jedinou: nedopustili jsme se
- byť třeba v dobré víře -

velkého omylu, když jsme z
člověka udělali pouhého tvůrce
zisku, jehož iniciativa povede
automaticky k obecnému
prospěchu? Ano, kdo jiný je
tvůrcem hodnot než svobodný
člověk? Ale cožpak je člověk jen
tímto? Což není zároveň bytostí,
která ráda vymění tři privatizační
fondy za jeden vlídný úsměv či
láskyplné pohlazení, a což není
zároveň bytostí, které jsou k
smíchu všechny řády, normy a
předpisy a jejímž jediným cílem
je ošidit a okrást druhé? Což
není někým, kdo se chce ne

STAMPS & COINS

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

tel: 03 9661 2945
•
•
•

ZNÁMKY
MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ

•
•
•
•

BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU

Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6,
čtvrtek 10-7, sobota a neděle 10-6.
Volejte Petra nebo Honzu na 661 2945

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ
Pro krajany sleva

zištně účastnit veřejného života
a dělat dobré věci pro své
bližní, a což není zároveň
někým, kdo plive na všechna
základní pravidla lidského
soužití? To všechno je tajem
ství jménem člověk, a kdo z
politiků na to jen na okamžik
zapomene, dopouští se chyby
pro společnost možná osu
dové. Myslím si, vážení přátelé,
že by bylo skvělé, kdyby s pří
chodem nového roku skončil
čas neustálého vzájemného osočování a účelového ob
viňování a nastal čas vskutku
vážné a věcné rozpravy o
smyslu, budoucnosti a
směřování našeho mladého
státu. Rád bych vám všem,
kteří jste mne podporovali v
době mé nedávné nemoci,
poděkoval a ujistil vás, že i
nadále bych rád nejlépe,
jak budu schopen, byl tím,
na koho se můžete
spolehnout. A ještě jeden
svůj pocit tu musím na
závěr říct: jsem si každým
dnem jistější, že by vůbec
neškodilo, kdybychom
udělali něco pro to, aby tu
a tam přece jen zvítězila
pravda a láska nad lží a
nenávistí. Přeji vám všech
no dobré v roce 1997.

Rodinní lékaři
•
•

MUDr. Alžběta Gazdíková
MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD 8 9873 3016
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.
Po-Pá 8:30-20:00
Sobota 9:00-17:00
Nedělel 0:00-13:30
MOOROOLBARK 8 9726 9378
28 Charles Street

Po-So
Po, Út, St, Pá

9:00-12:00
15:00-17:30

MOBILE 8 018 383 596

Konzulát Slovenské republiky: Level 1, 128 Exhibltion Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788
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Spíše
střepy než střípky p

V

e vánočním čísle týdeníku
TÍME, tak jako každo
ročné, jsme se dočetli o
deseti
nejoceňovanějších
pracích či výsledcích v různých
oborech, od hudby po sport,
během roku 1996. Austrálie
nabyla vůbec zastoupena. V
literatuře se na druhém místě
umístila publikace D.J. Goldhagena, o které Kvart referuje na
jiném místě. V oboru "design"
získala prvenství stavba domu
na vltavském nábřeží v Praze.
Realizace návrhu na Tančící
dům architektů Vlada Miluniče
(ČR) a Franka Gehryho (USA)
se mi líbila, i když jsem viděl jen
fotografii. Slyšel jsem ale, že
mnoho Pražanů není spokojeno
- jak jinak: (MČČ) malý český
člověk. Dům má dvě věže,
jedna je přímá a druhá se
kroutí, rovina oken se vlní. Jak
jsou vybudována podlaží, si ne
dovedu představit. Architekti
byli geniální i tolerantní. Za
křivení věže totiž umožňuje vý
hled na Hrad ze sousedního
domu. Podle mého názoru

nejsrdečnější
letecká

společnost V

V

chválu si zasluhuje i schvalovací
oddělení
.odboru
výstavby
pražského magistrátu.
ři zmínce o Goldhagenově
knize se pozastavuji nad
učebnicí dějepisu pro střed
ní školy, kterou v 90tisících
výtiscích připravilo a zadarmo
dodává do škol se schválením
Ministersva'školstva Slovenskej
republiky Slovenské pedago
gické nakladatelství. Autorem je
M.Š. Ďurica, který patří k té
poválečné slovenské emigraci,
která svůj život v exilu zasvětila
obhajobě fašistoidní Slovenské
republiky 1939-45: za svetlú
pamiatku Jozefa Tisu. Toho
Ďurica líčí jako oběť válečných
poměrů,
zatímco
tragedii
slovenských Židů bagatelizuje
způsobem, který nemá daleko
od
osvětimské
lži:
"Predsedníctvo HSLS-SSNJ se
uznieslo riešit židovskú otázku v
súladě s křesťanskými mravný
mi zásadami" - jen v roce 1942,
kdy bylo toto usnesení for
mulováno, bylo na smrt posláno
do koncentračních táborů 60tisíc
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Do
Prahy
Airbusem
A 310
Bonus:
Zdarma
letenka do
některého
evropského

slovenských Židů. Smutné je,
že slovenská ministryně školství
Eva Slavkovská je původním
povoláním historička.
o dlouhých a stále protaho
vaných jednáních byla
konečně těsně před váno
cemi v Praze ministry zahraničí
parafována
česko-německá
deklarace. Jde o zdařilý kom
promis, který nebudí dojem, že
česká nebo německá strana
příliš
mnoho
obětovala.
Německá vláda se konečně a
definitivně vzdala
podpory
nesmiřitelných
stanovisek
sudetoněmeckých organizací.
Praha v jednáních neustoupila
ani o píď. Zkušenosti vyplývající
z totalitní diktatury, kterou zažily
oba národy, zavazuje pak podle
českého ministra zahraničí Zieleniece Čechy i Němce, aby v
budoucnu čelili obnově na
cionalistických vášní. To by si
přál i český exil.
poslední době vstoupila
česká katolická církev
před veřejnost s třemi
událostmi: kauzou Štampach,
svěřením Svatovítské katedrály
národu, a jmenováním Václava
Malého a Jiřího Paďoura
biskupy. Jde o někdejší dizidenty. Malý je Havlův blízký
spolupracovník z doby Charty a
prezidentův spolužák z DÁMU.

v

bodu plus
jedna
domácí
letenka
Další infor
mace
obdržíte u
Vašeho
travel
agenta
nebo kon
taktujte
přímo:

CZEC

H
AIR
LINES
Suite 808,
Austrália
Square Tower
Sydney, NSW
2000

Tel: (02)
9247 6196
Fax: (02)
9232 1713
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Instalace těchto dvou nových
světících
biskupů
pražské
diocéze se nám zamlouvá, tak
jako skvělé rozhodnutí kardinála
Vlka, že chrám sv. Víta patří
celému národu a všem českým
občanům bez rozdílu jejich
náboženské orientace. Případ
dominikána Odilona Štampacha
ale ilustruje fenomén české,
možná i světové katolické
církve v současné době - střet
otevřenosti na jedné straně a
uzavřenosti a snad i strachu na
druhé. Štampach je znám jako
erudovaný teolog rozvíjející
výzvy II. vatikánského sněmu
(1962-65) včetně poctivé re
flexe
problémů
církve
i
společnosti. Pro tento postoj
mu děkan Katolické teologické
fakulty
Univerzity
Karlovy
Václav Wolf neprodloužil pra
covní smlouvu. O Wolfovi se
tvrdí, že reprezentuje proud,
jehož ideálem je dobře oplo
cená
církev
bránící
se
"pokušení" demokracie. Tento
konflikt, který vzrušuje všechny
katolíky v ČR, ještě podstatně
zesílil tím, že Akademický senát
pražské teologické fakulty zvolil
nedávno Wolfa již potřetí do
funkce děkana, což rektor UK
Karel Malý považuje za pro
tiprávní,
protože
podle
vysokoškolského zákona děkan
může působit v tomto úřadu jen
po dvě funkční období. Kardinál

Luboš KALA
umělecký kovář
260 Hadon Road
BALLARAT
Tel: 053 428 898,
Fax: 053 428571
Na zakázku vyrobíme kovaný
nábytek, lustry, točité schody,
zábradlí, dekorativní mříže,
exluzivní brány a ploty.
Nabízíme množství vzorů a
dekorativních motivů, nebo
zhotovíme podle vašeho návrhu.

Pro krajany sleva.
Těšíme se na vaši návštěvu
po telefonické domluvě

Velvyslanectví' České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
Vlk s tímto názorem souhlasí a
vyzval Wolfa, aby odstoupil, ji
nak současný senát zvolí
nového kandidáta anebo dojde
k rozpuštění senátu a následné
volbě děkana senátem novým.
Doslovně bůhví, jak tato šlamas
tika dopadne.
oncem minulého roku
udělil " préžidént ČR Řád
bílého Iva in memoriam
arm. gen. A. Eliášovi, předse
dovi protektorát™ vlády, který
byl pak nacisty popraven, a
generálmajorovi V. Nedvědovi,
důstojníku letectva v zahraniční
armádě. V L občanské skupině
bylo toto ocenění propůjčeno
kardinálu B. Gantinovi. Řád
RGM byl udělen 16 osobám, in
memoriam např. dr. A. Hře
bíkoví, představiteli Obce sokol
ské, Mileně Jesenské, Janu
Opletalovi, vězňům komunistic
kých koncentráků A. Remešovi,
ř.k. duchovnímu Dominiku Pec
koví a želivskému opatu B.V.
Tajovskému, spisovateli Ludvíku
Vaculíkovi a exulantům V. Fischlovi a R. Lužovi. Dále bylo
uděleno 12 medailí za zásluhy,
např. umělcům Mikuláši Med
kovi, Jiřímu Menzlovi, Janu
Novákovi, Haně Ponické, Fran
tišku Tichému a Siru Ch. Mackerrasovi z Melbourne.
ČR vypukla aféra, která
stála politickou existenci
dva koaliční předáky a
představuje skandál pro řadu
dalších lidí. Aféra se týká nepří
slušného
a
podvodného
používání titulu JUDr. Mezi
odhalené
patří
i
ministr
spravedlnosti Jan Kalvoda a

K
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Advokátní
kancelář

M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196,
Fax 03 9629 1311

poslankyně Pavla Jurková.
Ostuda jako trám.
týmech kanadské hoke
jové ligy působí kolem 30
českých hráčů.
ok 1996 byl v Evropě
označen rokem šílené
krávy. V ČR na toto
onemocnění,
přenášené z
přežvýkavců na lidi zemřel
ovčák po požití skopového
mozku.
Mezinárodní
zpravodajské
agentury hlásí, že na Nový rok
Karel Kimla, učitel tělocviku v
Ústí nad Labem, vytvořil v Aus
trálii český rekord: vyběhl na
vrchol monolitu Ayers Rock,
Uluru, za 24min. 51 vteřin. Při
tomto pozoruhodném výkonu
ztratil čepici s českou vlaječ
kou. Dají se viktoriánští sokolští
borci zahanbit a nepokusí se o
překonání tohoto rekordu v
lezení a nalezení čepice?
rapná
matematika:
Českých senátorů je 81,
Petra Pitharta, bývalého
dizidenta a vládního činitele
volilo 41, proti bylo 40 a nikdo
se nezdržel hlasování. Jsou
tedy jen dvě možnosti, buď se
Pithart zvolil svým vlastním
rozhodujícím hlasem, anebo
hlasoval proti sobě. Tato druhá
možnost se mi nezdá, protože
jaký smysl má kandidovat, a
pak hlasovat proti své vlastní
kandidatuře. Zřejmě rytířské
mravy jsou politice vzdálené.
IP
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HANDYMAN
Carpentry
Plastering
Painting
Fencing

Roofing
Welding
Tree Lopping
Landscaping

TONDA ŠROM
Tel: 0419 885 028

Velvyslanectví' Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755

Škola
českého jazyka
Vyučování českého jazyka
v Národním domě
Kurzy češtiny pro děti i dospělé,
pro ty, kteří se chtějí v mateřském
jazyce zdokonalit i pro ty, kteří
česky neumejí vůbec.

Vyučování bude navazovat na
úspěšný loňský program, který
bude rozšířen a zdokonalen účastí
učitelky,
slečny Rychecké,
která byla vyslána do Melbourne
Ministerstvem zahraničí ČR.

Sotva jsem v Melbourne vystoupila z letadla po skoro
30 hodinách letu na trase Praha - Amsterodam - Singapour - Jakarta - Báli - Sydney - Melbourne, byla jsem
po lehkém odpočinku posazena a tumáš, čerte, kompjuter - piš! Kdo jsi, co jsi, co chceš.
Takže: doma, v Brně, jsem vedoucí jednoho dětského
a jednoho středoškolského divadelního souboru v Centru
volného času Lužánky Brno a se svými dětičkami v nich
(vlastní zatím nemám, a tak si mohu dovolit mít přes 70
cizích) hrajeme divadlo, jezdíme na různé přehlídky,
výlety či soustředění. Kromě toho učím, jak učit, a to na
Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde
zanáším zmatek do duší pedagogů, zvyklých na strohost
a přísnost, svým oborem dramatická výchova. A protože
nejsem troškař, učím tento obor ještě na gymnáziu a na
různých seminářích. Ale tady, v Melbourne, jsem zástupkynTMinisterstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, které mě sem vyslalo nejen učit češtinu, ale
být vám k dispozici ve všem potřebném a zjistit, co by
pro vás mohla česká strana udělat. Snažila jsem se vzít
s sebou horké novinky současné české literatury, filmu a
hudby (co dovolil kufr), různé informace o životě v České
republice do začátku roku 1997, ale hlavně své znalosti
a vědomosti. A protože jsem v této zemi cizinkou, budu
vám moc vděčná za jakékoliv vaše nápady , poznámky
či připomínky.
Zatím vám nabízím několik kurzů češtiny, které budou
probíhat
v Národním domě, a v nichž se budeme
společně pokoušet zdolat všechna úskalí tohoto jazyka.
Tyto kurzy budou navazovat na již probíhající.
První bude každé úterý od 6 do 8 pm pro studenty
středních škol 7-12 ročníku s částečnou znalostí češtiny.
V tuto dobu, úterý od 6 do 8 pm, případně podle
dohody ve čtvrtek, bude probíhat kurz konverzační
češtiny pro dospělé bez znalosti.
Každou sobotu od 10 do 12 am pak mohou kurz
navštěvovat děti od 8 let.
Pokud bude zájem, mohu nabídnout své schopnosti
divadelní a uspořádat divadelní kroužek pro děti, mládež
či dospělé. Vše další je ve vašich rukou - stačí se ozvat
v Národním domě.
Moc se těším na veškerá setkání s vámi!

Bližší informace na tel:
9432 8246 nebo 9808 8137

Hledáme:
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Jindřicha Vágnera
za účelem setkání maturantů
Průmyslové školy stavební
v Hradci Králové
Na informaci za celý kolektiv bývalých
spolužáků se těší:
Petr Caska, Hradecká ul. 412,
Hradec Králové, Č R

Petra Rychecká

V.M.K.
Design Architect.
Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting;
House Inspection Service.

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A
M.Arch. (Czechoslovakia)
M.L. Arch. (Melbourne)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859 5787.
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

Hříchy třetí říše
V londýnském týdeníku The European se v poslední době objevily články a dopisy čtenářů zaměřené na sudetskou otázku.
Pisatelé s německými jmény odsuzují vystěhování tří milionů sudetských Němců z Československé republiky v roce 1945 a
poukazují na to, že v průběhu odsunu jich 250 tisíc přišlo o život. Nedávno jsem o poválečném období debatoval s mladým
katolickým knězem, který přijel z České republiky do Austrálie k dvouleté misijní činnosti, a ten pochody smrti vztahoval pouze k
odsunu Němců z Brna a Mikulova. Tvrdil, že pojem pochod smrti nikdy neslyšel v souvislosti s likvidací např. osvětimského
vyhlazovacího tábora na přelomu let 1944-45. To mne omráčilo.
Nářek o nespravedlnosti odsunů je zamířen na údajnou krutost, která deportaci provázela, a v poslední době pak zejména na
restituci. Tyto hlasy ale cudně mlčí o zastrašujícím protičeském hnutí v předválečných Sudetech, a po záboru o likvidaci
tamnějších Židů, vystěhování Čechů a konfiskaci židovského a českého majetku. Sudetští Němci podporovali Henleina, docela
ochotně se zapojili do ideologie "třetí říše" a přijali Hitlerův expanzivní záměr násilím okupovat řadu evropských zemí. S
vymýcením judaismu bez odporu souhlasili.
Před mým odchodem z republiky v roce 1968 jsem téměř 15 let působil ve Šluknovském výběžku, pracovně jsem
navštěvoval všechny tamější obce a samoty a setkával jsem se tam s občany německé národnosti, kteří nebyli odsunuti. Potesty
v londýnských a jiných novinách budí nesprávný dojem, že v našem pohraničí nezůstal ani jediný Němec. Vzpomínám si na
zaměstnance drůbežárny státního statku, vyznamenaného revolučními odbory za vynikající práci v socialistickém zemědělství.
Vyprávěl mi, jak byl z Hitlerjugend rekrutován po přísaze mlčenlivosti, podepsané vlastní krví, k obsluze raket V2 byl vycvičen na
odpalovače. Co jeho spouštějící ruka způsobila v Londýně a jinde ani nechci domýšlet, přesto neměl výčitky svědomí. Po invazi
byl zajat v severním Holandsku a trpce si stěžoval, že mu Američané zpočátku nedali jeden a půl dne najíst!
Toto a mnoho jiného jsem si uvědomil při čtení knihy, která v poslední době způsobila velký rozruch jak mezi odborníky tak
ve čtenářské veřejnosti. Kniha dala podnět stovce souhlasících i odsuzujících historických a sociologických studií a ve
Washingtonu bylo uspořádáno symposium výhradně věnované obsahu této publikace (Daniel Johan Goldhaven: Hitler's Willing
Executioners - Ordinary Germans and Holocaust. Nakl. A.A. Knopf, New York, 1996, str.619, 28 fotografických a 8 mapových
příloh). Titul bych přeložil: Hitlerovi ochotní popravčí - obyčejní Němci a holocaust.
Je to explozivní kniha. Půl století se traduje, že zodpovědnost za masové vyvraždění šesti milionů evropských Židů (a dalších
milionů sovětských válečných zajatců, statisíců politických vězňů, odbojářů všech evropských národností, Romů a homosexuálů
aj.) nesou nacističtí fanatici a příslušníci elitních zbraní SS. Panovala domněnka, že řadoví Němci o genocidě, krematoriích a
bestialitách, které se odehrávaly v koncentračních táborech, věděli málo anebo vůbec ne.
Nesmysl, argumentuje Goldhagen, profesor společenských věd na Harwardské univerzitě ve Spojených státech. Domnívá se,
že velkou vinu na tom, že vraždící mašinérie mohla tak účinně fungovat, nenese jen vedení státu a nacistická elita, ale také
řádoví příslušníci a příslušnice německé armády, policejních sborů, majitelé továren i tovární dělníci, železničáři a miliony dalších
"obyčejných" Němců a kolaborantů, kteří bez lítosti zničili evropskou židovskou kulturu a obyvatelstvo židovského původu buď
přímo zlikvidovali v městech Polska, Ukrajiny, Ruska a pobaltských republik anebo je brutálně dovlekli do vyhlazovacích táborů,
kde fyzicky méně schopné zplynovali a ostatní využili k otrocké práci. Tito řadoví Němci a jejich místní pomahači s enthusiasmem
plnili Hitlerův plán na zničení evropského židovstva. Po květnu 1945 pak příslušníci elity buď zmizeli v zámoří nebo byli
odsouzeni. Vždy se bránili výmluvou, že byli vázáni vojenským rozkazem.
Goldhagen vychází z dříve publikovaných, ale málo známých prací literatury faktu, zejména ale čerpá z archivního materiálu,
který se v Německu zachoval. Některé informace pocházejí z výpovědí bývalých vězňů anebo protokolů příslušníků spojeneckých
armád, kteří osvobodili koncentrační tábory anebo přišli do styku s pochody smrti. Kniha byla uvedena na trh v polovině minulého
roku ve Spojených státech, Velké Britanii a Austrálii a do knihkupectví v Německu se dostala v srpnu.
Goldhagen vybral jako typické tři batalióny armádní policie, které se specificky zabývaly vyhlazovacími akcemi. Tak např.
batalión 101, mezi jehož 520 příslušníky v roce 1942 bylo jen 21 důstojníků patřících k nacistické elitě, operoval v Polsku a na
Ukrajině s úkolem zlikvidovat všechny místní muže, ženy, starce, stařeny a děti židovského původu. "Kde je německý voják, tam
již není ani jeden Žid", napsal příslušník tohoto bataliónu v dopise své rodině. Zločiny proti lidskosti se ovšem neodehrávaly pouze

M€LBOUAN€ CHCAPCST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN
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Výběr z více než 200 aut
Půjčku zařídíme
Přepis zaplatíme po dohodě s Láďou

Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení
Petr V. Kubásek,

Volejte Láďu na tel: 9769 6346

Zvlášť výhodné ceny pro krajany.

Tel: 9587 1488,

Fax: 9587 3754

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM
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ve východní Evropé. Vyhlazovací a pracovní tábory byly rozsety v Německu, Rakousku a všech nacisty okupovaných zemích.
Sloužilo v nich daleko více než sto tisíc příslušníků Wehrmachtu, např. v dachovském koncentračním táboře jich bylo 4200. Byli
to většinou vojáci starší 36 let, na frontu šly mladší ročníky. Strážní služba byla tedy obsazována "usedlými občany", otci rodin.
Přesto se chovali v naprosté většině bestiálně a neměli s vězni naprosto žádné slitování. Když byli na dovolené, svým dětem,
manželkám a dalším příbuzným a známým, či v dopisech líčili svou službu, posílali fotografie, jací jsou hrdinové, když pažbami a
biči hnali bezbranné lidi do plynových komor či je bez milosti stříleli při sebemenším porušení táborové kázně. A ostatní němečtí
občané prohlašovali a prohlašují, že o této apokalyptické mašinérii a o továrnách na smrt nic nevěděli. Ale vždyf po celém
Německu a Rakousku žilo židovské obyvatelstvo, které naráz zmizelo a nikdo se neptal kam?
Celá Austrálie byla šokována tragickou smrtí 35 lidí v Port Arthur a občanská iniciativa volá po opatřeních pro ochranu života
a proti násilí. V "třetí říši" byly po šest let denně vražděny desítky tisíc lidí včetně dětí a neozval se ani jeden hlas, který by
protestoval. I náboženské církve mlčely. Když ortodoxním starcům na ulicích němečtí vojáci řezali bodákem vousy, když
pořádková policie zapalovala synagogy a když Hitlerova rriiádež rs dýkami u pasu táhla obcemi a ničila vše židovské, ti přihlížející
a obyčejní lidé aplaudovali.
Již jsem se zmínil o mém působení v nejsevemějších Čechách. Nezapomenu na jeden sobotní večer, když jsme se po
celodenní nutné práci zastavili s několika spolupracovníky do hospody zvané Na drátě, do které se chodilo na limonádu. K
našemu stolu si přisedli dva hajní v lesáckých uniformách. Zeptali jsme se jich, co je na tom pravdy, že jeden jejich kolega z
nedalekého podlesí sloužil v německé armádě. Znal jsem ho také, budil dojem slušného a přátelského člověka a před každými
vánocemi mi dával stromek. Jeho čeština, tak jako u našich dvou spolustolovníků, nebudila žádné podezření. Ten z hajných, který
seděl vedle mne, zřejmě pod vlivem alkoholu polevil v opatrnosti a místo odpovědi na zmíněný dotaz vytáhl ošoupanou šrajtofli a
ze svazečku fotografií vytáhl jednu s přelámanými rohy. Byli na ni dva němečtí vojáci s napřaženými puškami a důtkami u pasu.
V pozadí bylo vidět vězeňské bloky a z boku ostnatý plot koncentráku a hlídací věž. Jeden voják na fotografii byl můj soused a
ten druhý byl hajný na kterého jme se ptali. Strhla se rvačka? část hospody byla s námi, část s hajnými. Odnesl jsem tuto
konfrontaci česko-německých vztahů několika modřinami, jeden z nás přišel do práce se sádrou na ruce a bez předních zubů.
Fořti nevyšli z praxe.
Goldhagen dokumentuje množství ukrutných situací, v tom ale nevidím posláni jeho knihy. Fakty podporuje tvrzení, že v "třetí
říši" byl na vrcholu moci sice jen Hitler, ale v hierarchické pyramidě pod ním a v celém aparátu nacistického soukolí působily
statisíce malých Hitlerů, ochotných pod vlajkou hákového kříže stát se katy. Většinou to byli jen "obyčejní" Němci s hluboce
zakořeněnou nenávistí k Židům. Goldhagenova obžaloba v podstatě spočívá v tom, že s bestialitou židobijců se podle něj
indentifikoval celý národ. Evropští Židé zřejmě nepochopili, kam nacistická zášf může dojít. Nechtěli uvěřit tomu, že pod slovem
transport či přesídlení se skrývá genocida, zničení celého národa.
Nejobtížnější a současné ztěžejní Goldhagenův úkol spočíval v objasnění původu a průběhu německého antisemitismu v
posledních 150 letech. Jak bylo možné, že kulturní národ přijal zcela beze zbytku ideologii, která mnoho jeho příslušníků strhla do
zločinných akcí a mnoho milionů ponechala v pasivním souhlasu.
Miloš Ondrášek
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Natrhejte si borůvky
Lot 2 Henderson Road,
Wandin North, Melway 119 - G:9
Otevřeno mimo pondělků a úterků každý den
od 10. ledna do konce února mezi 9. a 17. hod.
Před návštěvou farmy zavolejte na

tel: 059 643 303

PRAGUE CAKES

i

jemné české
pečivo a zákusky

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4 |

Vyučujeme
hře na klavír
děti od pěti let i dospělé.
Používáme moderní australské
a americké školy.
Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

Marie Baumová, tel:
9562 1148

N.I.K.

I & D MOTORS

REFRIGERATION SERVICES

Od zaseknutého plynu
až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provede

edničky, pračky, sušičky, myčky ná
dobí a ostatní průmyslové a domácí
spotřebiče.

Ivan Zachar, majitel
199 Moray Street,
South Melbourne

IVO NOVAK
24 HODINOVÁ SLUŽBA

Telefon: 9699 9052

13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

MOBILE: 015 369 211
Shop: 9758 8854, Freecall: 1800832367

8

K vart

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

Maj íiou, daj íwu,
emigrantijdou

"Milí studenti, dnešním dnem se pro vás otevírají všechna okna vědy na východě. Zapomeňte, že jste se
v minulosti učili například, že Orville Wright byl první, kdo vzlétl letounem těžším než vzduch a
poháněným motorem. Naopak, již padesát let před ním létali Rusové. Dnes sovětská věda dokáže
pěstovat pomeranče i na Sibiři. Proto my se musíme obrátit pro svoje vědomosti na Sovětský Svaz a jeho
vůdce velikého Stalina. Otvírá se vám, drazí studenti, úplně nový horizont."
Toto prohlásil koncem roku 1948 při oslavách otevírání Státního reálného gymnázia v Plané u
Karlových Varů náš velký myslitel, dr. Zdeněk Nejedlý, ministr školství Československé republiky. A
pokračoval: "Nejde jen studovat, musíte se též připojit do dobrovolných brigád a manuální prací pomoci
zvelebit naši lidovědemokratickou republiku. Je například zapotřebí zalesnit pohraniční pásmo, kde fašisté
v minulých letech zpustošili naše krásné lesy."
Na jaře 1949 nám ředitel gymplu oznámil plán brigády na vysazování stromků v pohraničním pásmu,
pár kilometrů od hranice, asi 20 km od Tachova. Museli se připojit všichni od kvinty do oktávy. Vysazení
dvaceti tisíc stromků mělo trvat celý týden. O stravu, ubytování a dovoz na pracoviště bylo postaráno.
Hned příští pondělí časně zrána nás odvezli autobusem do pásma a ubytovali v chalupách opuštěných
Němci. Vyfasovali jsme nářadí a za zpěvu budovatelských písní jsme vypochodovali na pole. Rozdělili nás

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni

do skupin po čtyřech. Jeden mél motyku, druhý lopatu, další hrábě
a poslední nesl měřítko a dlouhý provaz, který měl každé čtyři
metry uzel. Provaz jsme natáhli podle plánu a u každého uzlu jsme
zasadili stromek. Ten, co měl motyku, párkrát kopnul do země,
druhý lopatou vyčistil, třetí díru změřil, aby byla správně hluboká a
široká, další vsadil stromek a hráběma zahrabal a zašlapal. Pak se
šlo k dalšímu uzlu. A tak jsme se naučili, jak sázet stromky podle
sovětského způsobu.
Večer nám sdělili, že jsme splnili plán na *120%, ale aby naše
škola dostala stachanovské vyznamenání, musíme plnit plán na
150%.
Po večerech nás navštěvovali vojáci pohraniční stráže, se
kterými jsme se brzy seznámili. Nabídli nám, že nám ukáží, jak
hlídají hranice. Kdo se s nimi chtěl projít, byl vítán. Vodili nás až k
patníkům, které byly asi 1 km od našeho pole.
Každé ráno, než se šlo pracovat, nás počítali. Ve středu chyběl
Jarda, Miloš a Standa. Nastala velká panika' a' vyšětřování, ale
nikdo nic nevěděl. Ve čtvrtek chyběl Zdeněk, Bohouš, Jirka a
Vlasta. V pátek nás nahnali do autobusů a bylo po brigádě.
Socialistický plán byl splněn jen na 70%.
V naší partě bylo osm chlapců, chtěli jsme všichni zdrhnout, ale
pořád jsme to oddalovali, až nám kluci vše pokazili a my jsme
propásli příležitost. Atmosféra ve škole byla příští týden k
nevydržení. Každý z nás byl vyšetřován SNB, v některých pří
padech I naši rodiče. Trvalo až do konce školního roku, než se vše
uklidnilo. Mezitím jsme dostali zprávy, že jsou naši spolužáci v
Německu.
Nastal nový školní rok. Překračovat hranice bylo pořád těžší.
Denně psali v novinách, kolik lidí chytli při pokusu. Dohodli jsme
se, že počkáme do poloviny podzimu, než se o přechod pokusíme.
Jednou v neděli ráno, koncem října, jsme se sešli na nádraží v
Tachově. Ti, co v Tachově bydleli, nám přinesli lopaty a krumpáče,
dali jsme je na ramena a vykročili v zástupu, za bílého dne, přes
město směrem k hranicím. Zpívali jsme si pochodové písničky, lidé
na ulicích nám mávali a my se potili strachem, aby nás esenbáci
nezastavili a neudělali nám čáru přes rozpočet. Byli jsme asi pět
kilometrů za Tachovem, když nás předjelo vojenské nákladní auto.

GARANTUJEME NEJVÝUODNĚJŠÍ CEMY
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
od 1. července jsme na nové adrese
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Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.

14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

MAZUR CARGO SERVICE
21 Dinnell St.
West Sunshine 3022

Do Čech, na Slovensko
balíčky $ 4-00 / kg
V ceně je započítáno:

•

Vyzvednutí u odesílatele

•

Doručení do domu

•

Pojistka do $ 200-00

•

Neomezená váha
Tel: 9363 5132, 9360 4777,
9720 5384,
9792 5580, 9510 8717.

DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK
Komplexní řešení problémů, vývoj
aplikací pro vaši firmu nebo pro
osobní použití.
Instalace Backups, Data Securing
Používáme nejmodernější
technologii.

Vladimír Kolář
S 9836 0440
Mobile: 015 318 152
MARTIN VÁŇA
(IkBiis) ACCOINTVNT
21 Longstaff Court
Doncaster East 3109

Eva Jančíková a Jiří Sedláček
1A PALMERSTON GVE. OAKLEIGH 3166
Tel: 03 9564 7679,
Fax: 03 9564 7752
AH: 03 9801 2796,
Mob: 041 201 6556

Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.

BH: 9841 8998
AH: 9428 8524
FAX: 9841 8853
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Zastavilo a z kabíny vyskočil
důstojník pohraniční stráže a
ptal se: "Kampak?" V té chvíli by
nám nikdo neprostrčil brko skrz
p...... "Pane poručíku máme za
úkol vykopat všechny neujmuté
stromky, které jsme na jaře
zasadili. Protože je neujmutých
stromků nejvíc v řadách, které
jsme sázeli my, dostali jsme
tuhle
práci
za
trest."
"Naskákejte si na náklaďák, my
vás tam odvezem," řekl poručík.
Zastavili u pole a slíbili, že nás
zase odpoledne odvezou, až
pojedou zpátky do Tachova.
Bylo deset hodin ráno. Začali
jsme vykopávat suché stromky,
dokončili jsme asi tři řady, když
jsme se dostali na okraj lesa.
Zahodili jsme nářadí a rychle
běželi k hranicím. Byl to nejdelší
kilometr, který jsme kdy běželi.
Ještě dnes po 47 letech někdy
ve snu ten kilometr běžím, vždy
se probudím zpocený strachem
a jsem šťastný, že to byl jen
sen.
Přešlo nás tenkrát všech
osm kamarádů, bylo nám
pouhých 16 let, jsme roztroušeni
po celém světě, ale přesto si
celá ta léta dopisujeme. Bohužel
tři z nás se svobody naší vlasti
nedožili.
JK

Eden Park
Landscaping
Services
Provedu veškerou práci kolem
vašeho domu a zahrady

V. Ambrož
Tel: 9715 1116

Každý čtvrtek v Národním domě-

odpolední káva a zákusek.

Svatba
Prezident Václav Havel se v sobotu
bez předcházejícího oficiálního ozná
mení oženil s herečkou Dagmar
Veškrnovou, která přijala jméno
Havlová. Svatba byla přísně
soukromá a do poslední chvíle bed
livě utajovaná. Newěsřě svědčila
herečka Táňa Fischerové a ženi
chovi herec Jan Tříska. Obřadu na
žižkovské radnici v Praze 3 se
zúčastnila také dvacetiletá dcera ne
věsty Nina Veškrnová. Snoubence oddal starosta Městské části Praha 3
Tomáš Mikeska.
Václav Havel chápe sobotní sňatek "jako začátek jakési nové a úplně jiné
etapy svého života". "Věřím nebo doufám, že budeme šťastni, a věřím dokon
ce ještě v něco datšíř© - že tahle nová etapa mi pomůže být v určitém ohle
du lepší, než jsem byl dosud," řekl včera Havel v Českém rozhlasu. Oba,
šedesátiletý Václav Havel i třiačtyřicetiletá Dagmar Veškrnová, vstoupili v
sobotu do manželského svazku podruhé. Prezidentova první žena Olga Hav
lová podlehla ve svých dvaašedesáti letech loni 27. ledna rakovině, Dagmar
Veškrnová se po pětiletém prvním manželství v roce 1980 rozvedla.
Václav Havel se ženil týden po propuštění z nemocnice, kde mu byl 2. pro
since odstraněn zhoubný nádor na plicích. Během prezidentovy hospitalizace
Havlova kancelář poprvé oficiálně připustila blízký vztah mezi Václavem
Havlem a Dagmar Veškrnovou.
Novomanželé se poznali před zhruba pěti, šesti lety na "nějaké kulturní akci".
V posledních měsících se spolu stále častěji objevovali na veřejnosti, mimo
jiné na pražském koncertě Michaela Jacksona. Dagmar Veškrnová také pre
zidenta velmi často navštěvovala v době jeho nedávného pobytu v nemocnici.
Na žižkovskou radnici dorazili svatebčané v 11.35 v hradním stříbrném mer
cedesu Prezident měl tmavomodrý oblek s červenou vázankou, Dagmar
Veškrnová krátký černobílý kostým, bílé rukavičky a pestrobarevnou svatební
kytici. Své "ano" vyslovili v 11.47. Radnici opustili v okamžiku, kdy hodiny
odbíjely pravé poledne. Právě na této radnici uzavřel prezident 7. července
1964 své první manželství s paní Olgou.
Ihned po obřadu odjeli novomanželé zpět do Havlovy víly, kde si na odpoled
ne sezvali několik svých nejbližších přátel. Prezidentův mluvčí řekl, že stejně
jako byl skromný svatební obřad, byla prostá i oslava. Poukázal na to, že
prezident je stále v rekonvalescenci.
Neočekávaným sňatkem s Dagmar Veškrnovou překvapil prezident nejen
širokou veřejnost, ale i své nejbližší přátele. Mnozí hosté, kteří k Havlovým
odpoledne zavítali, do posledních chvil netušili, že jdou na svatební oslavy.
Havel svatbu za
tajil i před nimi a
své přátele pozval
pouze na novo
roční setkání.
MF DNES
6/1/1997

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký
NAATI Accredited Paraprofessional Translator in
the English and Czech Languages, B.Sc (Econ),
ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627

Člen AOA od roku 1992
Rádi zodpovíme vaše dotazy.
Volejte 059 983 019
Prodej
Share Farming
Pojištění

•
•
•

Agistment
Poradenská služba
Doprava

Pavel a Hana Homolkoví

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní
dům otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečteni vraťte!
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Sokofcxé
zprávy

7. února:
Předfilm: Katedrála o třech dějstvích II
Hlavní film: Amerika, film ČR 94, režie: V. Michálek

Ceděn 1997

21. února:

Dary na Sokolský list:
J.a J. Kohout
J.a M. Čech
J.a H. Kolm
J. Skružný
V. Šedivý
L. Barabášová
L. Spáčil
F. Nový
M. Schottová
V.a J. Jančar
Mr. Sepek
S. Karas
ADD Engineering
Dr. R. Kuhn

20
25
50
20
20
20
25
20
30
20
15
10
25
500

Dary na Národní dům:
J. a J. Kohout
J. a M. Čech
M. Potůček
J. Skružný
L. Spáčil
F. Beneš
ADD Engineering

20
25
100
20
25
30
25

Všem dárcům srdečně děku
jeme.
J. Kollárová, jednatelka

- *

Předfilm: Katedrála o třech dějstvích III
Hlavní film: To neznáte Hadimršku, Vlasta Burian
Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání
před představením.
Na koloběžce
napříč Austrálií
Petr Krhut žijící v Melbourne od
roku 1988 odstartuje spolu s třemi
přáteli z ČR z nejjižnějšího cípu
kontinentální Austrálie sportovněnaučnou expedici napříč Austrálií
na koloběžkách.
PhDr. Petr Krhut, vedoucí
výpravy, Ing. Ivo Hranický, kam
eraman, Ing. Zdeněk Richter,
mechanik, Ing. Pavel Mittner, novi
nář, budou v únoru projíždět Melbourne na jejich 6000 km cestě.

V plánu je setkání s krajany v neděli 23. 2.
Oběd v Národním domě bude předcházet besedě s
účastníky expedice.
Bližší informace na tel:9432 8246 nebo 9744 1691

BAYSWATER PET SHOP & DOG QROOMING
Telefon: 9729 6284, 747 Mountain Hwy., Bayswater 3153
=>
Čerstvé maso a sekaná (Pet food)
=>
Široký výběr zboží
=>
Akvárium
=>
Otevřeno 7 dnů v týdnu
Koupání nutno objednat telefonicky, na vaši návštěvu se těší Lucka.
Bayswater Pet Shop znamená tradici.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nezištně
pomohli s přípravou silvestrovské
zábavy. Snědlo se mimo jiné
65kg masa, 40kg různých salátů
a 30kg ovoce.
Děkujeme také Českým Aerolini
ím, za letenku, která přinesla
pokladně Národního domu $580.

K vart

RANGERS
Připravovaná vystoupaní skupiny
RflNGERS (PLAVCI)
v Melbourne
X

j.

1. března v sobotu - Kovbojská
zábava,
2. března v neděli - Koncert
Bližší informace na tel: 9432.8246, mob: 0411 465126

LETNI
ZÁBAVA
V sobotu 1. února v 7,30 večer.

Hraje STUDIO 4, bohatá tombola,
večeře v horním sále.
Vstupné $ 10,Objednávky míst na tel:
9744 1691 nebo 9432 8246
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