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Pančavský vodopád  

Pančavský vodopád představuje se svojí výškou 148 m nejvyšší vodopád České republiky 
a nachází se v Krkonoškém národním parku, přibližně 1 km jižně od Labské boudy.                    
Nad Pančavským vodopádem se nachází Ambrožova vyhlídka, ze které se otevírá krásný 
výhled na Labský důl s meandry řeky Labe a celé panorama východních Krkonoš.                          
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Ze stolu výboru 
 
Blíží se konec finančního roku a proto bychom chtěli 
připomenout  všem  členům  Sokola  Melbourne  Inc.,               
že  členské  příspěvky  na  rok  2010/2011  musí  být 
zaplaceny nejpozději do 31.6.2011. Roční členství je 
$25, penzisté $15. 
  
Finanční dary na Kvart a Národní dům jsou vítány. 
Výlohy za tisk a poštovné měsíčníku Kvart a provoz 
Národního  domu  jsou  vysoké  a  proto  jsou  vaše 
příspěvky důležité a ceníme si jich. 
 
 

Děkujeme těmto krajanům za peněžní dary na náš 
Narodní dům a na Kvart:  
 

O. Andělová, E. Brown, J. Čermák, V. Habal,  
V. Haninger, V. Koten, S. Vogt, D. Žídková 
 
 

Všem, kteří nám i v tomto měsíci fyzickou prací, 
finančně či jinak pomohli, moc děkujeme!  
 

Výbor Sokola Melbourne Inc. 

 

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 

 

Konzulát ČR v Sydney 
 

Zasílání aktuálních informací z Konzulátu ČR                     
v Sydney e-mailem 
 
Zasílání aktuálních informací ze tří základních oblastí: 
konzulární a vízové, kulturních událostí                                 
a ekonomických a obchodních informací je nově 
přístupné na úvodní stránce jejich www stránek: 
www.mzv.cz/sydney. 
Služba je bezplatná a po přihlášení je možné                         
se z ní kdykoliv odhlásit. 
Rozesílání informací probíhá automaticky                           
po zveřejnění článku ve vybrané kategorii.   
V případě jakýchkoliv problémů s využíváním služby 
se obraťte na: sydney@embassy.mzv.cz 
 

    
 
 

Kurzy češtiny  
pro začátečníky a pokročilé 

 
Začátečníci: každé úterý od 17.30 hod. 

Pokročilí: každé úterý od 19 hod. 
 

497 Queensberry St, North Melbourne 
Vyučuje: Zuzana Vasitch 
Telefon: 0413 032 366 

 

Email: sokol@aapt.net.au 

 

 
Oznámení o bohoslužbách   

na Šumavě 
 

Mše svaté se konají vždy první neděli v měsíci,  
tj. 3. dubna, 1. května…od 11.00 hodin 

 
Po mši následuje malé občerstvení. 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu!  

 
  Adresa: Locks Way, Belgrave South,                                       
   Telefon: 9754 5159                                 
    Melway 84 J5 
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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  

 

Slováci v Austrálii 2012: Kalendár 
 
Prvá marcová nedeľa bola v českej a slovenskej 
reštaurácii Koliba rušnejšia ako obyčajne, a to už od 
skorého rána. Hlavný stan si v nej rozložili                           
profesionálny fotograf Juraj Polák, jeho šestnásť 
modelov, kameraman a niekoľko kamarátov. V tento 
deň sa v okolitých uliciach štvrtí Fitzroy a Collingwood 
fotografoval kalendár Slováci v Austrálii 2012. 
 
Všetci zúčastnení si pochvaľovali spoločne strávený 
deň a dobrú náladu pri fotografovaní, podobnú tej, 
ktorú sme zažili začiatkom roka pri 2011 Australia Day 
People’s March. Nakoniec, práve tam aj vznikol nápad 
fotiť kroje, v ktorých sme pochodovali. V prvom rade 
sme si chceli zachovať spomienku na to, akí sme boli 
pri pochode hrdí na slovenské tradície. Tiež sa nám to 
zdal byť vhodný spôsob ako sa odvďačiť pani Váňovej, 
Ivanke Jančárovej a Spoločenskému spolku Ľudovíta 
Štúra za ich námahu pri zbieraní krojov a za ich                
požičanie. Do tretice sme mysleli na všetkých krajanov 
v Austrálii a doma v Európe, ktorých určite poteší              
pohľad na slovenské kroje v uliciach Melbourne tak, 
ako nás tešilo obliecť si ich. 
 
Snažili sme sa, aby popri slovenských krojoch bolo na 
každom obrázku vidieť, že bol zhotovený v Austrálii.     
Tu značka, tam anglický nápis, žltý taxík, či stará              
električka, na každom zábere je okrem Slovenska aj 
kúsok Austrálie. To sú hlavné témy nášho kalendára             
a preto sa aj volá Slovaks in Australia 2012. 
 
Počasie v deň D vyšlo na jednotku -- niektorí vraveli,     
že bolo až príliš dobré -- a jediným problémom pri              
fotografovaní bolo hľadanie tieňa. Stála pri nás aj 
kamarátka Náhoda a bez toho, aby sme to plánovali, 
sa k nám na chvíľu pridal aj okoloidúci Aborigén                  
s tradičným austrálskym nástrojom didžiridou.  

 

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 

 
 
Ich spoločná fotografia s Paľom Mocnayom a jeho               
fujarou sa určite objaví medzi vybranými obrázkami, 
ktoré budú zdobiť steny našich príbytkov po celý budúci 
rok. 
 
Fotografií je oveľa viac ako mesiacov v roku, a pre tie, 
čo sa do kalendára nedostanú, nájdeme spôsob ako 
ich využiť pre dobro slovenskej komunity v Austrálii.                
Či už pri propagácii budúceho VodaFestu, ďalšieho 
pochodu centrom, alebo pri úplne novom projekte.          
Tým by mohli byť originálne pohľadnice pre krajanov, 
ktorými by sme potešili rodiny a známych v zámorí. 
 
Ak majú aj naši českí priatelia záujem o podobný                 
kalendár krojov z regiónov Čiech a Moravy, nech 
neváhajú a kúpia si slovenskú verziu. Zo zisku z jej       
predaja totiž zabezpečíme výrobu a tlač aj tej českej. 
Galériu obrázkov a krátke video z fotografovania                     
kalendára, ako aj aktuálne informácie o stave jeho 
výroby nájdete na stránke                                                     
http://slovaksinaustralia.com.au/2012 
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v prvním patře. Ve školičce trénujeme motoriku psaní, 
děláme matematické a logické úkoly, čteme                           
a dramatizujeme příběhy a pohádky, budeme se učit                
o přírodě – zvířatech, rostlinách a životním prostředí. 
Výuka probíhá formou “škola hrou”. Děti si nosí domů 
úkoly a za ty pak mohou dostat jedničku s hvězdičkou. 
 

Zatímco se děti pilně učí ve školičce, jejich rodiče                 
s mladšími sourozenci si mohou pohrát a popovídat               
v dolním sále a vybrat si něco z naší nově zavedené 
dětské knihovny. Kromě knížek zde najdete různá CD 
a DVD a časopisy.  
Pokud máte doma nějaké materiály, které již vaše děti 
nepoužívají, můžete je přinést do společné knihovny. 
Máme zájem i o časopisy (Sluníčko, Pusík,                       
Mateřídouška, Dáda...) a knížky se samolepkami,     
které jsou už vyplněné.  
 

Zpívání a školička se v tomto měsíci konají 2., 16. a 30. 
dubna. 
 
Zuzana Vasitch –  mob.: 0413 032 366 
 

 

 

Pro děti a rodiče 
 
 

Čeština interakční metodou – sobotní zpívání                     
a také školička a knihovna 
 

Sobotní zpívání pro nejmenší i školáky i tento rok láká 
stále nové příznivce. Letos jsme sobotní dopoledne              
v Národním domě rozdělili na dvě části.  
První část programu od 10.00 do 11.20 hodin                       
je stejná jako vloni, to znamená pásmo písniček                     
a říkadel, čtení knížky, svačinka a kreslení k textům                
a společné hry. Vhodné pro děti všech věkových 
skupin za účasti jednoho z rodičů. 
 

V 11.20 hodin začíná školička pro starší děti,                      
približně od 4 let. Děti na dobu jedné vyučovací hodiny 
(45 minut) opustí své rodiče a zasednou “do lavic”     

 

 
              

              Potáborové setkání dětí  
             u ohně  a odpoledne her   

 

                    
                      sejdeme se v sobotu  

     9. dubna od 15 hod. 
                 

Taborák po 17. hod.  
Klobásy k dostání na místě, pití s sebou.  

Hry pro děti od 4 let. 
 

         Přijďte si užít poslední podzimní oheň. 
 
 
 
 

Těšíme se na Vás! –46    

  Hvězdářský večer na Šumavě 
                  v sobotu 9.dubna 2011 
 

Přijďte se podívat na noční oblohu na Šumavě 
velkým astronomickým dalekohledem. 

Uvidíte měsíční krajinu, prstence Saturnu, 
souhvězdí Orion Nebula, galaxie v našem                         
vesmírném sousedství a další velkolepá a                             

fascinující souhvězdí naší sluneční soustavy. 
 

Začneme v 17.30 hodin neformální prezentací                         
a diskuzí o dalekohledech, astronomii a vesmíru, 

kterou povede fyzik a hvězdář amatér Steve                       
Homolya. Poté přemístíme naše dalekohledy do 
terénu a budeme doufat, že obloha bude jasná. 

 
Locks Way, Belgrave South 
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 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 

 
 
 

ČEŠTINA  PRO  DĚTI  INTERAKČNÍ  METODOU  
 

 opět v Národním domě 
 

každou druhou sobotu  
od 10 do 12 hodin 
 2., 16. a 30. dubna 

bližší informace: Zuzana Vasitch   
mob. 0413 032 366 

 

sokol@aapt.net.au 
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Ze zpráv ČTK  

 
Kontroverzní divadelní představení 
„32 hodin mezi psem a vlkem“ v podání ústeckého 
Činoherního studia rozpoutalo v Novém Boru na 
Českolipsku novou vlnu protestů proti zdejšímu 
památníku zastřeleným Němcům. Představení                         
v městském divadle předcházela demonstrace lidí, kteří 
už několik let usilují o jeho odstranění. Navzdory silným 
mrazům se před městským divadlem sešlo na sedm 
desítek lidí, kteří přišli vyjádřit svůj odpor k falšování 
dějin. Až na jednu malou výměnu názorů proběhlo vše 
v klidu. 
"Když jsme zjistili, že Činoherní studio zařadilo na 
repertoár hru napsanou podle novely Jana Tichého, 
který je novoborským rodákem, považovali jsme za 
svou povinnost ji uvést," řekl ČTK ředitel společnosti 
Kultura Nový Bor Radovan Novotný. Připustil, že téma 
je pro Nový Bor citlivé. "Každý má ale právo na svůj 
názor a já doufám, že někteří třeba až tu hru uvidí,     
svůj názor změní," poznamenal. 
Představení popisuje dramatické události v Novém 
Boru v červnu 1945, vzniklo na motivy stejnojmenné 
novely severočeského autora Jana Tichého. Příběh 
vypráví o čtveřici obyvatel města. Žijí normální, ale 
válkou poznamenané životy a všichni se těší, že se 
život snad vrátí do starých kolejí. Do jejich životů však 
zasáhne dozvuk druhé světové války a divoká pomsta. 
České revoluční gardy se mstí na německých 
občanech, desítky jich lynčují a několik z nich zastřelí. 
Podle odpůrců hry je to ale jen goebbelsovsky 
zpracovaný děj poválečných událostí, kdy bylo                        
v Novém Boru za ilegální držení vojenských zbraní 
popraveno za stanného práva osm místních Němců. 
 
Zhruba stovka lidí, vesměs starší generace, 
se 25. února účastnila pietního aktu u hrobu někdejšího 
komunistického prezidenta Klementa Gottwalda na 
pražských Olšanech. Připomněli si "vítězný únor", který  

 

 
otevřel cestu čtyřicetileté vládě KSČ. Shromáždění  
trvalo necelých dvacet minut a skončilo zpěvem 
Internacionály. 
Shromáždění z poklidu vyrušil jen antikomunistický 
aktivista Jan Šinágl. Přinesl si rudý transparent na 
jedné straně se srpem a kladivem, na druhé s hákovým 
křížem a střídavě ho obracel. Diskutoval s účastníky 
pietní akce, kteří mu hrozili trestním oznámením za 
propagování fašistického symbolu. On jim naopak 
trestním oznámením za propagaci komunismu. 
V únoru 1948 po vyprovokované vládní krizi se KSČ 
pod Gottwaldovým vedením chopila moci ve státě. 
Zorganizovala řadu podpůrných akcí včetně ozbrojení 
takzvaných lidových milicí. Pod tímto tlakem prezident 
Edvard Beneš přistoupil na požadavky KSČ, která 
sestavila novou vládu a začala upevňovat svou moc. 
 
Anketa ČTK - Co si myslíte o pietním shromáždění 
komunistů u hrobu Gottwalda? 
49% uráží mě to, 11% je mi to jedno, 30% nevadí mi to, 
10% schvaluji to. 
 
O zrušení komunistické strany 
usiluje skupina politiků v čele se senátorem Jaromírem 
Štětinou. Právníci ministerstva vnitra nyní zkoumají, 
zda by bylo možné parlamentní KSČM zakázat. 
 
Názor veřejnosti na možnost zrušit KSČM 
není jednoznačný. V únorovém internetovém průzkumu 
společnosti SANEP souhlasilo se zákazem strany 50,1 
procenta dotázaných, proti jejímu zrušení bylo 40 
procent. Podklady pro případný zákaz KSČM začal 
připravovat speciální tým ministerstva vnitra, který 
připravoval i úspěšnou žalobu na zákaz extremistické 
Dělnické strany. 
Zrušení KSČM by podle SANEP uvítali zejména lidé ve 
věku 30 a více let. Z průzkumu vyplynulo, že 55 
procent lidí si myslí, že KSČM se od pádu totalitního 
režimu v roce 1989 netransformovala ve standardní 
demokratickou levicovou stranu. Opačný názor mělo 30 
procent respondentů. 
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Opticians & Optometrists 
 

Slevy pro krajany 
 

L & G Pergl 
63 Pelham Street 
Carlton 3053 
Ph:  9663 6242  

Mob:  0417 382 147 
Fax:  9663 6842  

 

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 

  

S hlubokým smutkem oznamujeme, že  
 

11. února 2011 
 

nás navždy opustila  
  

 

     paní Božena Tikalová 
  

  
  Kdo jste ji znali, 
   vzpomeňte s námi. 



 

věcech. Nejfatálněji jsem s ním nesouhlasil v momentu, 
kdy chtěl bombardovat Bělehrad, a já s ním  
nesouhlasím ani v této věci," reagoval Klaus na Havlovy 
výroky. Jaký by podle něj měl být postup mezinárodního 
společenství vůči Libyi, Klaus neupřesnil. Zdůraznil, že 
situací v zemi se bude koncem týdne zabývat vrcholné 
jednání NATO i schůzka představitelů EU, na kterou míří. 
"Myslím, že je potřeba, abychom si v následujících 
hodinách a dnech ujasňovali, upevňovali svá stanoviska, 
se kterými tam chceme jet a potom v pátek je tam 
prezentovali," řekl. 
K Havlovu názoru na řešení situace v Libyi se nepřiklonil 
ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. "Já si 
velice vážím vždy názoru prezidenta Václava Havla, ale 
řekněme, že on v poslední době taky nemá všechny 
informace, která mám já." 
 
M. Engel ukončil oficiálně protestní odborovou akci 
Děkujeme, odcházíme. Předseda Lékařského 
odborového klubu (LOK-SČL) napsal 3800 lékařům                    
ve výpovědi, aby je stáhli a k 1. březnu neopouštěli 
nemocnice. Splnil tím svůj slib, že hned po podpisu 
memoranda, jež zaručuje lékařům růst platů (od března 
se platy zvýší o 5000 až 8000 korun) a účast na přípravě 
reforem, vyzve kolegy ke stahování výpovědí.  
Mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
(FNKV) Jana Jelínková oznámila, že dr. Martina Engela 
nevezme jeho domovská nemocnice zpět, protože už              
za něj přijala náhradu. Tamní odboráři se ale odvolávají 
na doložku solidarity, kterou podepisovali spolu                           
s výpovědí. Když prý nevezme nemocnice Engela zpět, 
nevrátí se žádný doktor ve výpovědi.  
"Odboráři kladou vedení nemocnice nepřijatelné 
požadavky," reagovala mluvčí. "Zároveň pohrozili,                  
že pokud nemocnice všechny zpět nepřijme, budou               
ve stávce pokračovat a výpovědi nestáhnou," řekla 
mluvčí. "Vedení nemocnice se rozhodlo, že nátlaku 
neustoupí.“ 
"Za nepřijatelnou považuji také výhružku, že pokud FNKV 
nepřijme zpět všechny lékaře, setrvají ve výpovědi lékaři   
i v dalších nemocnicích v Praze a dalších regionech ČR," 
uvedl předseda poslanců ODS P Tluchoř. "I nadále trvám 
na tom, že o návratu konkrétních lékařů může 
rozhodnout v každém individuálním případu pouze  
vedení nemocnic. Odmítám politické tlaky na  

 

Co bych tady dělal, jsem zloděj 
řekl policistům muž, který se vloupal do rodinného domu 
v Praze 5. Policisté vyjeli do Kudrnovy ulice krátce po 
půlnoci. "Po příjezdu na místě objevili muže, který jim 
na otázku, co v domě pohledává, stroze odvětil 'co bych 
tady asi dělal, když jsem zloděj?!'," popsal neobvyklou 
situaci mluvčí policie. Policisté poté přistoupili                           
k prohledání podezřelého a nalezli u něj šperky                            
z cenných kovů. Muž skončil na policejní služebně pro 
podezření z trestného činu krádeže vloupáním.                         
V případě odsouzení mu hrozí až dva roky vězení. 
 
Zima z klimatologického hlediska skončila 
a podle meteorologů byla mírně chladnější, než je 
dlouhodobý průměr. Podepsal se na tom hlavně velmi 
studený prosinec, ale i v únoru lidé zažili řadu 
mrazivých dnů, kdy dokonce padlo i poměrně dost 
teplotních rekordů. Klimatologická zima trvá od prosince 
do konce února. V prosinci meteorologové naměřili na 
území Česka průměrnou teplotu minus 4,6 stupně 
Celsia. Průměr z let 1971 až 2000 je přitom minus 0,2 
stupně. Naopak první letošní měsíc byl teplotně mírně 
nadprůměrný. Lednová teplota byla v průměru jeden 
stupeň pod nulou, to je odchylka plus 0,8 stupně od 
třicetiletého průměru. O měsíc později se průměrná 
teplota odchýlila podle ČHMÚ od dlouhodobého 
normálu o minus 1,1 stupně. V únoru klesala rtuť 
teploměru v průměru na 1,9 stupně pod bod mrazu. 
Nejteplejší dny posledního zimního měsíce byly                             
v období mezi 6. a 10. únorem, v celé republice tehdy 
odchylka od průměru činila plus 2,9 stupně. Další dny 
byla teplota vzduchu normální, po 20. únoru se ale 
prudce ochladilo, a to až na více než osm stupňů pod 
průměr. 
 
Prezident Václav Klaus se vyslovil 
proti vojenskému zásahu v Libyi. Odmítl názor svého 
předchůdce ve funkci Václava Havla, který v rozhovoru 
pro Hospodářské noviny uvedl, že zásah je nutný a 
Západ nesmí váhat. Havel libyjského vůdce 
M.Kaddáfího označil za šíleného zločince, kterého je 
nutné odstranit. Západ by se podle něj měl poučit ze 
situace v bývalé Jugoslávii, kde se zásah proti Srbsku 
příliš dlouho odkládal. 
"Já s panem exprezidentem nesouhlasím v mnoha  

 

COOL  ZONE 
REFRIGERATION P/L 

Opravy, konstrukce,  
prodej chladících  

zařízení 
Petr V. Kubásek, 
Tel: 9587 1488  
Fax: 9587 3754 

 

Advokátní 
kancelář 

M. Kantor solicitors 
500 Collins Street,  
Melbourne 3000 

Fax 03 9629 1311 
Tel: 03 9629 6196  

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 

8 Konzulát České republiky,  169 Military Road,  Dover Heights,  NSW 2030 

PO Box 132, Vaucluse NSW 2030 Tel: 02 9581 0111, Fax: 02 9371 9635 
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rozhodování managementu." Také předseda Asociace 
krajů a jihomoravský hejtman M. Hašek (ČSSD)  
upozornil na to, že memorandum neobsahuje závazek 
stoprocentní možnosti návratu lékařů ve veřejných  
nemocnicích, pokud jsou již jejich místa obsazena - s 
tím to také podle Haška lékaři odsouhlasili a podepsali. 
 
Anketa ČTK o doktorech - Je v pořádku, když 
nemocnice odmítne vzít zpět všechny lékaře, kteří 
podali hromadnou výpověď? 81% ano, 17% ne,                   
2% nevím. 
 
Odborová akce Děkujeme, odcházíme oficiálně 
skončila a lékaři k 1. březnu hromadně z nemocnic 
neodejdou, jejich protest ale má v nemocnicích i mezi 
pacienty dozvuky. Oficiálně je podle vedení nemocnic 
vše v pořádku. "Vztahy pacientů s lékaři se touto 
protestní akcí určitě nezlepšily," řekla Jana Petrenko             
z občanského sdružení Koalice pro zdraví. Podle 
zdrojů ČTK se také mezi lékaři a sestrami v některých 
nemocnicích projevuje napětí i kvůli tomu, že se 
lékařům zvýší platy. Například na jednom pracovišti 
intenzivní péče sestry dosud lékaře v noci k pacientům 
nebudily a jejich práci udělaly samy. Nyní to odmítly              
a lékaře v noci k pacientům důsledně budí. Když prý 
mají více peněz, ať i podle toho pracují. (Platy sester 
mají být zvýšeny příští rok.) 
Do nemocnic se po ukončení protestní odborové 
akce nevrátí jen asi pět procent z 3800 lékařů, kteří 
podali výpověď, oznámil ministr zdravotnictví Leoš 
Heger. Jen velmi málo lékařů, mezi nimi například i šéf 
lékařských odborů Martin Engel, se nevrátí na své 
místo, protože už je obsazeno. Většina se tedy 
přesouvá do jiných nemocnic, někteří zamířili                                
i do ciziny. 
Předseda Lékařského odborového klubu (LOK-
SČL) Martin Engel 
se stal placeným odborovým předákem. Rozhodlo                  
o tom dnes předsednictvo odborů. Engel, kterého bude 
platit odborový klub, bude mít stejný plat jako                           
v nemocnici, řekl ČTK. "Stal jsem se předsedou na plný 
úvazek," řekl po jednání Engel. Na původní místo                     
ve vinohradské nemocnici se Engel vrátit nemůže,  

 

podle sdělení nemocnice je obsazeno. Podle Engelových 
informací ale na jeho místo 1. března nikdo nenastoupil. 
Šéf odborářů je jedním z mála lékařů, kteří se po protestní 
odborové akci Děkujeme, odcházíme nemohl vrátit na své 
původní místo. Podle odhadů asi 100 až 200 lékařů 
odchází za prací do ciziny. Engel prý dostal asi 30 
nabídek, mimo jiné na Maltu pro celou rodinu, tedy                        
i manželku a syna, kteří jako lékaři rovněž dali výpověď. 
 

                              *** 
Druhým českým kosmonautem po 
Vladimíru Remkovi se stane Krteček. 
Legenda českého animovaného filmu        
z pera kreslíře Zdeňka Milera poletí                 
do vesmíru jako maskot astronauta                 
Andrewa Feustela při posledním letu 
raketoplánu Endeavour. 

Na poslední let se Endeavour má vydat v noci z 19.                  
na 20. dubna 2011. Bude to předposlední let v programu 
raketoplánů vůbec, po něm poletí už jen Atlantis. 
 

Feustel s sebou při svém minulém letu vezl v raketoplánu 
Atlantis českou vlajku a Nerudovy písně kosmické.  
Do Česka pak slavnou sbírku v srpnu 2009 osobně přivezl 
a věnoval je Astronomickému ústavu AV. 
Nerudovy básně dokonce zazněly v anglickém překladu 
na palubě raketoplánu. "Po tři dny, kdy jsme čekali                       
ve vesmíru, až nám počasí umožní vrátit se na Zemi, 
jsme relaxovali. A před jednou siestou jsem přečetl 
kolegům anglický překlad (úryvku ze sbírky) 'Jsou-li tam 
žáby taky', což je uspalo," vtipkoval Feustel, když s knihou 
přijel do Česka.                  
                                             *** 

 

Web: www.danubetravel.com.au 
E-mail: danubetravel@ihug.com.au 

 

800 Glenhuntly Road 
Caulfield 3162 

Tel: 9530 0888 
Fax: 9523 7800 

Mob: 0412 033 757 

Výuka českého jazyka 
Vyučování českého jazyka pro děti od 10 – 18 let 
bylo zahájeno ve Wheelers Hill Secondary College. 
Vždy ve čtvrtek odpoledne po vyučování. 
 

Zájemci, prosím, kontaktujte  
pí učitelku Šustkovou  
mob.: 0408 088 167. 
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= zajímavé internetové stránky www.krajane.net, určené 

k získání a výměně informací týkajících se zahraničních Čechů po celém světě 

 

 

9791 5500  

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

  ENGINES 
 

 PANELS 
 

 MECHNICAL PARTS 
 

 FREE FAST DELIVERY 
 

 CHECK OUR SERVICE &  PRICES 
  

 Member of 
       MELBOURNE HOT LINE 

85-87 ORDISH RD, DANDENONG 3175  

 
 

 
 

  
Od 19.00 hodin možné zakoupit večeři   

 
Guláš & zákusek s kávou $10 

 
Rezervace na tel. 0413 852 488 
(veškerý zisk jde ve prospěch Sokola) 

 



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! 11 

 
VÁŽENÍ ČTENÁŘI KVARTU 
 
Laskavě odstřihněte a pošlete s Vaším příspěvkem : 
 
ŠEK MUSÍ BÝT ADRESOVÁN NA: SOKOL MELBOURNE INC. 
Sokolský list:   $........................ 
Národní dům:  $........................ 
Členské příspěvky: $..................... 
 

Změna adresy: Opravte prosím adresu na zadní straně  

 
 

KAŽDÉ ÚTERÝ 
 

OBĚDY                      
Tři chody nejlepšího jídla české kuchyně                           Cena $20 12:00 

 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK 
 

KÁVA A ZÁKUSEK - Penzisti 12:00 

 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK 
 

SWING PATROL – LEKCE SWINGU 
Lekce od 18.30        Tancování od 21.30                              Cena $10  18:30 

 Sobota 
2. dubna 

Sorelli -  Klezmania  
Rezervace tel. 0403 947 836     www.sorelli.com.au       Cena $24/22 20:30 

 Neděle 
10. dubna 

Argentýnské Tango 
Lekce od 17.30 hod.    Tancování od 19.00hod                    Cena $10  17:30 

 Sobota 
16. dubna 

Vintage Blue Music - Večer s Muzikou 
Večeře od 19.00hod $10    Rezervace tel. 0413 852 488      Cena $10 20:00 

 

 

PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN  2011  

         

Obědy v Sokole 
                  
     Úterý   5.4. -  Hovězí pečeně s koprovou omáčkou, knedlík 

 

         Úterý 12.4. -  Vepřo-knedlo-zelo 
 

         Úterý 19.4. -  Řízek s bramborovou kaší 
 

         Úterý 26.4. -  Hovězí pečeně se svíčkovou omáčkou, knedlík 
 

 + polévka a zákusek s kávou   
 

každé úterý od 12 hodin,    všichni jsou zváni 
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