Březen 2011

ročník XXIII
vydává SOKOL MELBOURNE INC.
Národní dům - 497 Queensberry St.,
NTH. MELBOURNE, VICTORIA 3051
tel. 03 9329 9922 mob. 0413 852 488
email: sokol@aapt.net.au

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů. Nachází se
ve středních Čechách mezi hrady Karlštejn a Křivoklát, 5 km jižně od města Berouna. Vznikly
v devonských vápencích starých až 400 miliónů let. Jsou vyvinuty ve třech výškových úrovních
s výškovým rozdílem mezi jednotlivými patry asi 70 m. Jejich celková délka přesahuje 2 km,
zpřístupněná trasa je dlouhá cca 590 m a její prohlídka trvá 1 hodinu. Rozlohou nejmenší je horní
patro a nejrozsáhlejší je patro střední. Spodní nepřístupné patro leží v hloubce asi 70 m pod
povrchem a má charakter chodbovitého systému. Koněpruské jeskyně jsou přístupné veřejnosti od
roku 1959, prohlídková trasa vede jeskynními chodbami přes několik dómů s krápníkovou
výzdobou a končí ve svrchním patře jeskyní, kde byla v letech 1460 - 1470 v činnosti penězokazecká
dílna, v níž se vyráběly falešné husitské haléře. V systému Koněpruských jeskyní bylo nalezeno velké
množství zvířecích kostí z doby před 600 000 – 13 000 lety a také lidské kosti patřící druhu
Homo sapiens staré asi 13 000 let. Zvláštností tohoto jeskynního systému jsou takzvané koněpruské
chalcedonové růžice, které obsahují opál.
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Ze stolu výboru

Na poslední valné hromadě SMI se projednávala
možnost korespondenčního hlasování při volbě
kandidátů do výboru. Nový výbor se touto otázkou dále
zabýval a zjistil, že korespondenční hlasování spojené
s volbou výboru současné stanovy Sokola umožňují.
Korespondenční hlasování bude jednou z forem
hlasování na příští valné hromadě.
Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš
Národní dům a na Kvart:
D. Henderson, D. Hyblbauer, L. Kurz, S. & Z. Mensik,
M. Oliverius, M. Simon.

Obědy
v Sokole
Úterý 1.3. - Svíčková, knedlík
Úterý 8.3. - Vepřová pečeně, špenát,
pečené brambory
Úterý 15.3. - Kuře na paprice, knedlík
Úterý 22.3. - Řízek, bramborový salát
Úterý 29.3. - Segedínský guláš, knedlík
+ polévka a zákusek s kávou

každé úterý od 12 hodin
Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací,
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!

česká kuchyně, všichni jsou zváni

Výbor Sokola Melbourne Inc.

VELIKONOCE 2011 na Šumavě
22.dubna - VELKÝ PÁTEK
křížová cesta v 15 hodin

DOMOV
507- 509 Queensberry Street, North Melbourne
Domov je oáza klidu a pohody ve stáří.
Unikátní dlouhodobé bydlení pro seniory
v bezprostřední blízkosti Národního domu
umožňuje účastnit se programu
a popovídat si v rodném jazyce.
Domov se nachází v centru Melbourne,
jen pár kroků od Errol Street,kde jsou obchody,
banky a tramvajová zastávka.
Victoria Market jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamĕlým nebo osamĕlá,
uvažte naprostou zmĕnu.
Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich
českých sousedů.
Bližší informace rád poskytne
Eda Zlatý (tel: 9502 0880),
paní Růžena Bernášková (tel: 9645 8979)
nebo se s důvěrou obraťte na
Generální konzulát ČR
500 Collins Street, Melbourne VIC 3000,
Telefon: 03 9629 6196

24.dubna - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
mše svatá v 11 hodin
Velikonoční oběd se podává od 12 hodin.
Šumavské koláče a káva po celé odpoledne a večer.
Těšíme se na Vás na Šumavě.
Adresa: Locks Way, Belgrave South
Telefon: 9754 5159
Melway 84 J5

Člen Sokola

William Keith Henderson - "Keith"
zemřel náhle 28. ledna 2011
ve věku 84 let
měl rád Čechy, miloval zájezdy do Prahy,
Čech a na Moravu
Bude velmi postrádán!
Není života bez smutku,
ale láska přetrvá
Dagmar s rodinou

Konzulát Slovenskej republiky: 78 Gardenvale Road, Elsternwick 3185

Tel: 03 9596 2529, Email: mmarkus@ozemail.com.au

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Emirates letí přímo do Prahy

Volejte Evu Jančík
488 Centre Rd, Bentleigh 3204
Tel: 03 9563 9122
Mob. 0413 499 321
Email:- eva@bentleigh.net

3

Black Rose
Dámské krejčovství v Glen Iris
Specializace:

Svatební šaty

Šaty pro matky nevěst
a ženichů

Družičky

Úpravy oděvů
Volejte Judith Penak 9824 6655, 0421 493 051

316 Tooronga Rd, Glen Iris
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Velvyslanectví České republiky: 8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006
Nápady nejen pro malé cestovatele po ČR

Pro děti a rodiče

Milé děti, rodiče a ostatní příznivci sobotního
zpívání,
Doufám, že jste si mezi všemi aktivitami na rok 2011
nechali místečko na sobotní zpívání v Národním domě.
Letos se budeme scházet naprosto pravidelně každou
druhou sobotu, takže si datumy můžete vyznačit v diáři
až do konce roku.
Začali jsme 5.února, dále pak 19.února, 5. a 19.března,
v dubnu se sejdeme třikrát 2., 16. a 30.dubna, 14. a
28.května... bude jednodušší, když si to sami označíte,
je to opravdu beze změny každá druhá sobota, vždy
od 10 do 12 hodin.
Více informací na tel. čísle 0413 032 366
Zuzana Vasitch

I když žijeme již delší dobu v Austrálii, ráda se vracím
do míst, kde jsem se narodila a nebo kde jsem trávila
své dětství. O to více když cestuji se svými dětmi. Jako
patriot jim chci ukázat něco typicky českého, něco co v
Austrálii vidět nemůžou. Samo sebou je to jednodušší,
když jsou děti větší, v mém případě sedm a čtyři roky.
Při poslední návštěvě v létě 2009 jsme společně
podnikli akce na Moravě i v Čechách. Venda a Adam o
zážitcích mluví dodnes a z toho usuzuji, že se jim
cestování líbilo. Snad některé místo utkví také ve vaší
mysli.
Příjemné cestování po krajích českých, moravských či
slezkých přeje Vám všem
Monika Kasalová
Brno a okolí
Stará brněnská radnice
Když vstoupíte portálem dovnitř, ocitnete se
v dlážděném průjezdu. Nad hlavou procházejících visí
brněnský drak a pod ním na zdi velké dřevěné kolo.
Spolu s křivou věží, dva nejznámější symboly města
Brna. V prostorách se také nachází stálá výstava
akvarijních ryb, kterou si děti docela užily. http://
www.ticbrno.cz/pamatky.php#id5
Anthropos
Pokud Vaše děti zajímají prehistorická zvířata a již jste
navštívili známý Dinopark ve Vyškově navštivte
brněnský Antrophos. Možná vás překvapí jak děti
budou reagovat na člověka neandrtálského a mamutí
rodinu. Doporučuji zkrácenou verzi výstavy, spíše pro
starší děti.
Areál se nachází v Pisáreckých zahradách kde se děti
mohou proběhnout. http://www.anthropos.cz/

Zpíváme ..."šel za ním myslivec (Miah), péro na klobouku"...

Playgroup pro česky mluvící rodiče a jejich děti
Scházíme se každý pátek ráno od 10 do 12 hod.
v Alma Road Community Centre, 200 Alma Rd.,
East St Kilda.

Prijďte se i vy podívat mezi nás. Všichni jsou vítáni.
Kontakt: : Martina Smith 0423 678 491
nebo martina.smith@iinet.net.au

Brněnská přehrada
Můžete se zde projet parníkem udělat procházku a
pokud je opravdu letní počasí tak i vykoupat.
http://www.brnenskaprehrada.cz

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: 47 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

Tel: 02 6290 1516, Fax: 02 6290 1755
Panská Lícha
Jezdecký areál Panská Lícha se nachází v krásném a
klidném přírodním prostředí v Brně mezi městskými
částmi Lesná a Soběšice nedaleko Moravského krasu.
Děti se zde mohou svézt na koních. Jezdecký areál
každoročně pořádá mnoho drezůrních, skokových a
všestrannostních závodů. Doménou jsou velké
mezinárodní závody v drezuře koní započítávané do
Světového poháru, které se od roku 1999 každoročně
konají v druhé polovině června.
http://www.jkpanskalicha.cz/

Zámek Litomyšl
Součástí je zámecká zahrada s kašnami a rybníčky.
Výborná procházka pro všechny věkové kategorie.
Zámek je zapsány do světového seznamu kulturního
dědictví UNESCO.
http://www.zamek-litomysl.cz

Moravský kras
Necelých 40 km od Brna najdete Moravský kras, který
patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední
Evropě. Na celém území je známo více než 1100
jeskyní, z nichž je pět přístupných veřejnosti. Punkevní
jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě
spojené s prohlídkou dna propasti Macocha, Kateřinská
jeskyně, která je známá unikátními hůlkovými
stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou
krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jeskyně,
tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi.
http://www.moravskykras.net/moravsky-kras.htm
Toulovcovy Maštale
Zhruba 10 km od Litomyšle se nachází pískovcový
skalní komplex zvaný Toulovcovy Maštale. Oblast je
zajímavá řadou zajímavých až několik desítek metrů
vysokých skalních útvarů, z nichž mnohé dostaly i své
názvy. Celé území je protkáno řadou hluboce
zaříznutých skalnatých údolí s bublajícími potůčky a
studánkami. Některá jsou hluboká až 60 m.
http://www.mastale.cz/eng_mastale.htm
Východní Čechy - Litomyšl
Překrásné historické město které nabízí mnoho
kulturních akcí jak pro děti tak pro dospělé. Jednou z
nich jsou například Toulovcovy prázdninové pátky, kde
divadelníci zahrají pohádku a potom následuje folkový
koncert.
http://www.litomysl.cz

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: 9764 3342
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ČEŠTINA PRO DĚTI
INTERAKČNÍ METODOU
opět v Národním domě
každou druhou sobotu
od 10 do 12 hodin
5. a 19. března
zpívání, říkadla, hry, tanec
(za doprovodu jednoho z rodičů)
vhodné pro děti už od 6 měsíců
i pro ty nejstarší
znalost češtiny není podmínkou
vstupné $5 na rodinu / za návštěvu
bližší informace: Zuzana Vasitch
mob. 0413 032 366
sokol@aapt.net.au
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli
na SBS 93.1 FM v 21:00

Další tábor na Šumavě
skončil úspěšně a vodou nezdolán.
Kapka ke kapce a už z toho byly všude louže, jezírka,
potůčky, říčky a mimo náš tábor i mnohem hůř.
Naštěstí je ta naše Šumava položena na malé náhorní
planince a tak vodička stékala do údolí i Čertova
jezera. Vodafest, vodní tábor, vodníci a rusalky, šlapání
na vodním jezeře Emerald, projížky na kajacích na
jezeře Lysterfield – samá voda. Ještě že se nám
nedostala nikde dovnitř. V hale Šumavy bylo vždycky
sucho a teplo, takže to bylo sice počasí upršené, ale
jinak jako dělané pro naše české aktivity – s vodní
tématikou. Slova, názvy míst a řek, rybářství, sporty,
příroda u vody. Našim větším táborníkům přibylo za ten
týden do slovníku alespoň sto nových českých výrazů.
Ti malí to brali přes obrázkové knížky, počítačové
české hry a skládačky.
Měla jsem spolu s Lenkou, Jarkou a Marcelou radost,
jak se všem dovedně vytváří pod rukama pěkný sešit o
vodním táboře, jak píšou příběhy, hledají ve slovnících
nové tvary, ptají se, čtou, kreslí a stříhají. Čtyřletí nebo
sedmnáctiletí – každý podle své úrovně.
Jen to sluníčko bylo velmi skoupé, takže nám ani
nevyšla do ukončení soutěž týmu kopané, vedená
zkušeně tábornicí Eliškou Josipovič. Alespoň na
lodičkách to šlo prima. Padal sice zase teplý déšť, ale
bylo jedno, jestli jsi mokrý z deště nebo ze šplíchání.
A na náš závěrečný páteční táborák nám milosrdné
nebe seslalo překrásný večer. Ti, kteří se nenechali
odradit ranním deštěm si spolu s námi u výborných
klobásek, dětského programu a pozdějších kytar moc
libovali. Olda Zajíček spolu s celou rodinou vydatně
pomohl nejen u ohně svou bohatou škálou písní, ale
také při karnevalu, poskytnutím přednášky a
zajišťováním bezbečnosti na loďkách. Lubka zase
filmovala a ujala se vydávání klobás a pomoci
v kuchyni. Tam to letos zase frčelo. Helena spolu
s Hanou dělaly právé divy. Nejen, že se výborně vařila
naše oblíbená jídla – jako řízky, vepřo knedlo, gulášek,
špagety, sekaná, ale po večeři ještě chystávaly večerní
sladkosti, ovocné knedlíky, žemlovku, langoše,
švestkové koláče a jahody se zmrzlinou. Kuchyň tedy

měla velkou zásluhuna tom, že děti byly v pohodě a tak
se dá říct, že o nějakém zlobení ani památky. Počasí
nás tedy nezdolalo, ale naopak. My jsme zvládli
nepříjemné počasí a s ním i další prima tábor.
Díky všem, kteří ochotně a nezištně pomohli přípravou
– jmenovitě: Milan P. oprava traktoru a Standa sekání
trávy mezi stromy. Další vřelý dík pomocníkům
v průběhu tábora – každá ruka a den se cenil. Marcela
F., Monika W. (s jahodami), Patricia J., Katka W., Dina
W. (s borůvkami). A pak všichni ti, co zůstali po celý
týden. Zvláštní dík Pavle W., která překonala všechny
nesnáze s nemocnou nohou a neztrácela optimismus.
Dík rodině Wittney za mimořádné přispění
k táborovému programu svou krásnou hudbou ať už na
flétně, houslích či klavíru.
Děkujeme našim milým usměvavým kuchařkám Haně
a Heleně, které pro nás po 8 dní chystaly s láskou
všechna jídla.
Budeme se těšit na tábor příští a doufáme, že se k nám
přidá ještě dalších pár táborníků ve věku od 7 do14 let,
aby si užili krásný týden v letní přírodě na Šumavě
s českými, slovenskými a australskými kamarády.
Děkujeme vedení Šumavy, jmenovitě pí A.Semecké,
že svolili k uskutečnění našeho tábora.
Za vedení Rodičovského sdružení české a slovenské
školy v Melbourne
Vlasta Šustková

POZOR !!!

Změna dne konání POZOR !!!

potáborové setkání dětí u ohně a
odpoledne her sejdeme se až v sobotu 9. dubna od 15 hod.
(tedy ne již 19.3.)
Taborák po 17. hod.
Klobásy k dostání na místě, pití s sebou.
Hry pro děti od 4 let.
Přijďte si užít poslední podzimní oheň.

Vysielania v slovenskom jazyku su každu nedeľu
na SBS na 93.1 FMv o 22:00.
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Ze zpráv ČTK
8. ledna v pražské vinohradské nemocnici
ve věku 73 let zemřel po delší nemoci první
polistopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier
Kladenský rodák Jiří Dienstbier (narodil se 20. dubna
1937) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy. Poté se stal zahraničněpolitickým
komentátorem Československého rozhlasu. Byl členem
komunistické strany, pracoval ve Svazu českých
novinářů. V roce 1968 byl jako politicky nespolehlivý
vyhozen ze zaměstnání i z KSČ. Až do roku 1989
nemohl vykonávat novinářskou profesi a živil se mimo
jiné jako noční hlídač a topič. V letech 1979 až 1982 byl
jako člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
(VONS) vězněn za "podvracení republiky". Dienstbier
byl jedním z prvních signatářů Charty 77, pracoval jako
redaktor ilegálního časopisu Čtverec, spoluzaložil

Bohemia Cakes - A Taste of Europe
342 Highett Road Highett Tel.:9553 6775
Navštivte naši cukrárnu v Highett.
Vyrábíme vysoce kvalitní pečivo, zákusky a páje.
Příjemná obsluha a výborná káva nezklamou
Vaše očekávání. Používáme jen nejlepší suroviny.
Nepoužíváme ve výrobě žádná umělá barviva
ani polotovary.
Otevřeno od úterý do neděle 8am - 5.30pm
Na Vaši návštěvu se těší
Hanika a Martin

Opticians & Optometrists
Slevy pro krajany
L & G Pergl
63 Pelham Street
Carlton 3053
Ph: 9663 6242

Mob: 0417 382 147
Fax: 9663 6842

Československý helsinský výbor, publikoval a napsal
několik knih. Získal řadu domácích i zahraničních
ocenění. Později byl tři roky zvláštním zpravodajem
OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii.
Dienstbier se do dějin zapsal především jako první
československý ministr zahraničí po listopadu 1989,
za jehož působení se kácela železná opona a zemi
opouštěla sovětská vojska. Podle úřadujícího předsedy
ČSSD Bohuslava Sobotky je Dienstbierovo úmrtí
velkou ztrátou. "Byl to velmi statečný a moudrý člověk.
Myslím si, že to bude ztráta nejen pro ČSSD a náš
senátorský klub, ale i pro celou českou společnost,"
řekl novinářům
"Byl jednou z klíčových postav listopadu. Respektoval
jsem ho přes rozdílnost mnoha názorů. Bez něj bude
naše politická scéna rozhodně méně barevná. Patřil ke
generaci gentlemanů," reagoval na dotaz ČTK na
zprávu o Dienstbierově úmrtí prezident Václav Klaus.

Konzulát České republiky, 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030
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Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635

Na místo policejního prezidenta
komise ministerstva vnitra vybrala náměstka šéfa
jihomoravské policie Petra Lessyho. Novinářům to řekl
ministr Radek John (VV) s tím, že ho po jeho souhlasu
ustaví do funkce. "Komise na základě výsledků
psychologických vyšetření, jazykových pohovorů
a osobních pohovorů řešících problematiku práce
policejního prezidenta a ekonomiku policie posoudila
vhodnost kandidátů a doporučila mi jmenovat do funkce
policejního prezidenta Petra Lessyho," uvedl John.
Výběrové řízení vyhlásil John 4. ledna, zájemci o pozici
šéfa policie mohli podávat přihlášky do 10. ledna.
Funkce je neobsazena od začátku roku, poté co
k závěru minulého roku skončil Oldřich Martinů. John
měl k jeho práci výhrady, situace se ještě vyostřila po
vypuknutí aféry kolem údajné korupce ve Státním fondu
životního prostředí, kvůli které rezignoval ministr
životního prostředí Pavel Drobil (ODS).
Výběr nového policejního prezidenta v minulosti
kritizovaly ODS i ČSSD. Podle ODS nebyl výběr
v souladu se zákonem. Sociální demokraté, které John
do výběrové komise také přizval, zase rozhodli,
že strana se její práce účastnit nebude. Ministr vnitra
označil jejich přístup za nekonstruktivní s tím, že ho
pokládá za politizaci procesu.
I premiér Petr Nečas (ODS) má stále pochybnosti
o zákonnosti a nestrannosti výběru policejního
prezidenta. Nečas o komisi již prohlásil, že to je "paskvil
a kočkopes a vzejde z ní jen kočkopes". Vadilo mu, že o
novém šéfovi by měli rozhodovat i jeho budoucí
podřízení. Nelíbil se mu ani krátký termín pro přihlášení.
John jeho slova označil za nestátnická.
Sociální stát s jeho podporami a vymoženostmi
bude v Česku možné udržet jen tehdy, pokud projde
reformami. Ty ale nepředstavují škrty. Shodli se na tom
17. ledna řečníci první diskuse, kterou uspořádala nová
politologická instituce Cesta (Centrum pro sociálně-tržní
ekonomiku a otevřenou demokracii). Ta se názorově
kloní k levici a politickému středu. Jiří Pehe, úřadující
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a Vít Klepárník tvoří
přípravný výbor Cesty.
Podle B Sobotka je nutné o podobě sociálního státu
v 21. století diskutovat a přijít s návrhem jeho "pozitivní
reformy". „Pokud chceme obhájit existenci sociálního

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES

OPRAVY A PRODEJ
Ledniček, praček, sušiček, myček
nádobí, průmyslových a domácích
spotřebičů.

IVO NOVAK
8 Webster St., Dandenong
Tel: 9791 9994
MOBILE: 0407 369 211

státu, musíme o jeho užitečnosti a potřebnosti přesvědčit
společnost,“ uvedl Sobotka. Podle něj má "reputace
sociálního státu tři nepřátele" - korupci, deficity
a pragmatiky.
Politolog Jacques Rupnik připomínal evropskou tradici,
podle něj myšlenka sociálního státu patří ke společnému
evropskému dědictví. Reformy se musí odehrávat
v evropském kontextu, míní. Obranu sociálních hodnot
vidí v odmítnutí politiky strašení, škrtání a urychlených
rozhodnutí.
T. Stöckelová z občanské iniciativy ProAlt považuje
za podstatnou i otázku etiky. Jako příklad uvedla rostoucí
rozdíly v příjmech. Zatímco v 60. letech podle ní šéf
jedné z největších amerických firem měl 66krát vyšší plat
než dělník, v roce 2005 v jiné obří společnosti měl ředitel
už 900krát větší odměnu. Aktivistka se zmínila i o
daňových únicích, tedy odlivu peněz, které by se daly
použít na školství, zdravotnictví a další sociální
vymoženosti.
Pokusy o vytvoření institutů sdružujících intelektuály,
kteří hájí určité hodnoty a hledají řešení aktuálních
společenských problémů, nejsou v Česku nové. Jedním
z prvních bylo Centrum pro ekonomiku a politiku, u jehož
zrodu stál nynější prezident Václav Klaus. Šéf TOP 09
a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg zas usiluje
o pražskou pobočku některého z prestižních amerických
institutů
Podle úřadujícího šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky
model sociálního státu 20. století nevyžaduje zásadní
hodnotovou revizi. Obává se však, že neoliberální útoky
na něj mohou vést až k soumraku demokracie. Jako
spojence by vzal na milost i reformované komunisty.
Ekonomické globalizaci chce čelit globálním vládnutím.
Uvedl to v odpovědi na dotazník levicových intelektuálů,
kteří se jím rozhodli otestovat kandidáty na předsedu
ČSSD. Očekává se ještě odpověď Sobotkova rivala,
jihomoravského hejtmana Michala Haška, který se ve vizi
budoucí sociální demokracie vyslovil naopak pro revizi
sociálního státu. "Sociální stát 20. století je minulostí
a potřebuje zásadní revizi," uvedl.
Jako argument pro udržení modelu sociálního státu uvádí
Sobotka to, že v Evropě při hospodářské krizi obstály
nejlépe státy s vyšší mírou přerozdělování zdanění)
a sociálních výdajů. Sobotka ale připouští, že je třeba
český model sociálního státu transformovat na
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Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou zváni

(evropskou úroveň, změnit přístup k jeho financování
a učinit ho efektivnějším. Rozhodně odmítá neoliberální
argument pro ústup od sociálního státu i to, že vede
k zadlužování veřejných financí. K zadlužování podle
něj naopak vede neoliberální politika snižování daní,
která má přispívat k hospodářskému růstu. Zadlužování
se podle Sobotky zvyšuje bez ohledu na to, zda
ekonomika roste či nikoli. Pokud roste, bere se to jako
důkaz prospěšnosti nízkých daní, které se dále snižují.
Pokud neroste, neoliberálové říkají, že se "žije nad
poměry" a tlačí na seškrtávání sociálních výdajů.
Tato situace vyvolaná neoliberální politikou vede podle
Sobotky k úpadku veřejných služeb a ke snahám
o jejich privatizaci, jako v případě důchodového
systému. Výsledkem je "soumrak sociálního státu a
s příslušným časovým posunem také soumrak
demokracie", uvedl. Demokracie nemůže dlouhodobě
a plnohodnotně fungovat ve společnosti, kde sociální
rozdíly překračují trvale snesitelnou a morálně
ospravedlnitelnou mez, soudí šéf ČSSD.

Čeští lékaři stávkují
- 11.11.2010 Předseda Lékařského odborového klubu
(LOK) Martina Engel novináře informoval, že akci
Děkujeme, odcházíme podpořilo už téměř 4000
nemocničních lékařů. Chtějí dát ke konci roku
hromadnou výpověď, od března by řada nemocnic
musela uzavřít některá oddělení, či by se zavíraly celé
nemocnice. Na místo nemocničních lékařů by mohli
nastoupit kolegové z ambulancí, před tím je ale varoval
prezident České lékařské komory Milan Kubek, stali by
se tak prý "stávkokazy".
- Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) pak
vyzval v otevřeném dopise předsedu Lékařského
odborového klubu (LOK) Martina Engela, aby "zmírnil
současné necitlivé kroky a proklamace, které
významně přispívají k dalšímu prohlubování krize
ve zdravotnictví". Hrozbami, že lékaři hromadně
z nemocnic odejdou a pacienty nebude mít kdo léčit,
Engel podle ministra jen znejišťuje pacienty
a znesnadňuje řešení situace.
Podle předsedy Lékařského odborového klubu
(LOK) Martina Engela ministr bagatelizuje výzvu LOK,
aby lékaři po dvaceti letech čekání
dostali
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odpovídající platy, stejně tak jako jejich hrozbu odchodu.
"Důrazně odmítám, že bych výzvu LOK a aktivitu
Děkujeme, odcházíme bagatelizoval nebo jakkoli
zlehčoval či podceňoval. Budu principiálně problém řešit
a připravím takovou reformu, která odstraní hlavní příčiny
stavu, kdy zdroje ve zdravotnictví, které za posledních pět
let narostly o 30 procent, plynou do všech oblastí
s výjimkou mezd," uvedl ministr a dodal "Budu potlačovat
korupční prostředí, upravíme chaotický systém vzdělávání
a neregulovaný a často neracionální pohyb pacienta mezi
jednotlivými obory,".
Rozsáhlé systémové změny toho, co je zavedeno dlouhá
léta, podle ministra nelze uskutečnit během několika
měsíců. "Na další injekci do mezd zaměstnanců
ve zdravotnictví nejsou zdroje, to je nezvratný fakt," uvedl.
Přesto jsou na tom zdravotníci podle ministra ve srovnání
s jinými resorty dobře, protože zásadní propouštění
či výrazné snižování mezd jim nehrozí.
- 13.12.2010 Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09)
v otevřeném dopise vedení Pardubického kraje připomněl,
že za platy v krajských nemocnicích odpovídají kraje.
Reagoval tak na výzvu kraje, aby urychleně řešil situaci,
kdy nespokojení lékaři hrozí hromadnou výpovědí. Pokud
nebude vláda s lékaři jednat a oni skutečně odejdou, není
prý vedení kraje schopno zajistit akutní ani neakutní
zdravotnickou péči. "Rád bych připomenul, že za výši
platů v nemocnicích zřizovaných krajskými úřady jsou
zodpovědné právě kraje," a v otevřeném dopise, dodává,
že kraj neřešil včas a dostatečně platy lékařů, místo toho
upřednostňoval investice. Nejde tedy podle Hegera
o problém, který by mělo řešit jeho ministerstvo.
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek (ČSSD)
s těmito argumenty nesouhlasí. "Dost mne to zaskočilo.
Pan ministr se velmi mýlí. Mohu doložit, že jsme
z krajského rozpočtu dali mnoho peněz na platy lékařů
a sester. Toto je ale systémová věc a takové v této zemi
ještě pořád musí řešit ministerstvo nikoliv kraje," řekl ČTK
- Z 16.000 nemocničních lékařů jich předběžně čtvrtina
dala najevo, že ke konci roku podá výpověď. Například na
Vysočině už ji dalo 80 procent tamních lékařů, v Novém
Městě na Moravě 90 procent. Lékařský odborový klub Svaz českých lékařů (LOK-SČL), který akci Děkujeme,
odcházíme organizuje, projel už s náborem celou
republiku.

800 Glenhuntly Road

Caulfield 3162

Tel: 9530 0888
Fax: 9523 7800
Mob: 0412 033 757

Web: www.danubetravel.com.au
E-mail: danubetravel@ihug.com.au
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené
k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě

- Průměrný plat lékaře je zhruba 50.000 korun za práci
včetně přesčasů a služeb, chtějí až 70.000 korun za
základní pracovní dobu. Průměrná mzda v ČR je 23.655
korun.
- 4.01.2011 V nemocnicích, Moravskoslezského
kraje, dalo na konci roku výpověď 472 lékařů
z celkového počtu 933, tedy 51 procent sdělila mluvčí
krajského úřadu Šárka Vlčková. V Městské nemocnici
Ostrava podle mluvčí Anny Vidiševské podalo
k poslednímu dni roku 2010 výpověď 96 z 246 lékařů,
tedy 39 procent.
- V rámci protestní akce Děkujeme, odcházíme podalo
výpovědi 60 procent lékařů Slezské nemocnice v Opavě
(93 ze 155), kterým se nelíbí jejich pracovní podmínky
a výše jejich platů. Odejít chce 85 lékařů z Nemocnice
ve Frýdku-Místku (49 procent), 64 z Nemocnice
s poliklinikou Havířov (54 procent), 61 z Nemocnice
Třinec (57 procent), 61 z Nemocnice s poliklinikou
Karviná-Ráj (42 procent), 54 ze Sdruženého
zdravotnického zařízení Krnov (54 procent), 54
z Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně (50 procent)
a deset z Bílovecké nemocnice (38 procent).
Zatímco Městskou nemocnici Ostrava chce opustit téměř
40 procent lékařů, další dvě ostravské nemocnice takové
problémy nemají. Mluvčí nemocnic Tomáš Oborný
a Hana Szotkowská dnes potvrdili, že Fakultní
nemocnice Ostrava neeviduje žádnou výpověď lékaře
a z Vítkovcké nemocnice chce odejít jeden lékař.
- 25.01.2011 Protestní akce nemocničních lékařů
s názvem Děkujeme, odcházíme velmi znepokojila
veřejnost, většina lidí v tomto případě ale stojí proti
lékařům. Velká část obyvatel rovněž uznává, že by
nemocniční lékaři měli mít vyšší platy než dosud, jejich
požadavek na mzdu v trojnásobku průměrné mzdy je
podle nich ale přemrštěný.
- V rámci akce, která má přinést nemocničním lékařům
zvýšení platů, už podalo výpověď na 3800 nemocničních
lékařů. V nemocnicích jich pracuje podle různých čísel
statistiků 12.000 až 18.000.
Nejhorší situace je přitom na Vysočině, kde chce odejít
téměř 60 procent doktorů.
- 08.02.2011 Prezident Václav Klaus podpořil postoj
ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) při
jednání s nespokojenými lékaři.
"Já velmi podporuji ministra zdravotnictví. Hovořil jsem

s ním telefonicky delší dobu a myslím, že dále ustupovat
není možné. Prostě občané České republiky si to
nepřejí," řekl Klaus novinářům na Pražském hradě.
Podle prezidenta je třeba ocenit lékaře, kteří "normálně
dále pracují a ničím nevyhrožují". Za postoj k problémům
ve zdravotnictví poděkoval zdravotním sestrám.
- 08.02.2011 Lékaři ve fakultní nemocnici Plzeň, kteří
podali výpověď v celostátní akci Děkujeme, odcházíme,
nepřistoupí na pondělní nabídku ředitelky nemocnice
Jaroslavy Kunové na zvýšení platů ze zdrojů nemocnice.
ČTK to po dnešním jednání lékařů řekl jeden
z organizátorů akce v nemocnici Jiří Náhlovský.
Ředitelka nabídla v pondělí všem lékařům peníze, které
požadovali, tedy 8000, 10.000 a 12.000 korun k platům
navíc. Za to žádala, aby doktoři, kteří chtějí odejít,
okamžitě stáhli výpovědi a snažili se spolupracovat.
"Nabídky paní ředitelky Kunové si velice vážíme,
ale nepřistoupíme na ni a výpovědi nestahujeme.
Doufáme však, že tato nabídka bude impulzem pro další
jednání na celostátní úrovni," řekl. Stanovisko podle něj
vyjadřuje názor Lékařského odborového klubu (LOK)
nemocnice i lékařů, kteří podali výpověď a nejsou členy
LOK. Lékaři se ještě sejdou v pondělí.
"Já už vlastně nevím, co chtějí. Nerozumím tomu. Na
posledním jednání LOK požadoval částky, které jsem jim
teď navrhla," reagovala na dotaz ČTK Kunová. Kromě
okamžitého finančního navýšení, které by měli lékaři
garantované a už by o ně nemohli třeba příští rok přijít,
připravovala i další kroky ke zlepšení platů. Dovolit si to
může díky dobré ekonomické situaci nemocnice.
Veškeré další kroky ale podmiňuje stabilizací chodu
nemocnice a zklidnění situace.
Náhlovský zdůraznil, že lékařům nejde jen o peníze.
"Gesto paní ředitelky je velmi vstřícné, ale ona nemůže
splnit vše, co jsme požadovali. Naším cílem je
především pomoci celému zdravotnictví, aby se v něm
narovnaly pokřivené poměry jako je například otázka
postgraduálního vzdělávání nebo neúměrná přesčasová
práce," uvedl. Roli v odmítnutí ředitelčiny nabídky hraje
prý i solidarita s ostatními lékaři z jiných nemocnic.
V plzeňské fakultní nemocnici podalo výpověď zhruba 70
lékařů, jeden neurolog ji zatím vzal zpět. Počet lékařů,
kteří ve fakultní nemocnici avizují odchod, tvoří jen osm
procent oproti krajským zařízením, kde je to třetina.
***

Pavel a Hana Homolkovi
WRECKING MOST POPULAR MODELS OF AUSTRALIAN & JAPANESE CARS
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MELBOURNE HOT LINE

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 5000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2011

KAŽDÉ ÚTERÝ

OBĚDY
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně

Cena $20

KAŽDÝ ČTVRTEK KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti

KAŽDÝ ČTVRTEK

12:00

SWING PATROL – LEKCE SWINGU
Lekce od 18.30

Tancování od 21.30

Cena $10

Neděle
6. března

Sorelli - Mirsad Giga Jeleskovic and Ensemble

Neděle
13. března

Argentýnské Tango

Pátek
18. března

Brazlian Rhythms: A Night of Forro & Samba Rock

Rezervace tel. 0403 947 836

Lekce od 17.30 hod.

www.sorelli.com.au

Pravidelné vyučování začne opět 26. února
od 2 do 3.30 hodin v hale starší budovy.
Vchod je z Nepean Hwy. Kostel sv. Mathew.
Výuka po dobu 6ti týdnů. Cena $40 včetně nájmu
haly a pojištění. Malá skupina, slabikář, hry. Rovněž i
písničky, gymnastická průprava v českém názvosloví
a návodně české porady na počítači.
Nové programy dodané z Prahy.
Podrobnosti a zápis telefonicky vede Vlasta Šustková
mob. 0408 088 167 nebo (03) 9551 0279.

Cena $25/28

Tancování od 19.00hod

Rezervace Luciano tel. 0430 222 146

Česká Školička v Cheltenham

12:00

Cena $10

Cena $15

18:30

17:30

17:30

21:00

Kurzy češtiny
pro začátečníky a pokročilé
Začátečníci: každé pondělí od 19 hod.
Pokročilí: každé úterý od 19 hod.
497 Queensberry St, North Melbourne
Vyučuje: Zuzana Vasitch
Telefon: 0413 032 366
Email: sokol@aapt.net.au
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