Zpravodaj obce Řitka - č.11/2011

Kolik asi vyšetřujících soudců by mohlo být zadrženo na základě zákona, podle
kterého vyšetřují ?
Seneca

Informace z OÚ
 První "Řitecké hodobraní", které se konalo v sobotu 29. října od 12:30 hodin
v řitecké "Sokolovně" se vydařilo. Přálo mu totiž i počasí a tak se zde od oběda až do
pozdních nočních hodin vystřídalo spoustu lidí a to nejen obyvatel Řitky. Nikdo určitě neprohloupil. Bylo zde totiž spousta dobré "bašty", zabíjačkové hody se vším co
k nim patří, dobré pivečko a v podvečer prasátko na grilu a to vše za přijatelné ceny.
Venku i v sokolovně se vystřídalo několik kapel a tak si každý mohl vybrat svoji oblíbenou muziku. Byla i spousta legrace. Večer vyvrcholil bohatou tombolou , ve které figurovala jako hlavní výhra polovina prasete. Poděkování za tuto "slávu" patří
panu Martinu Klikorkovi, provozovateli restaurace "Panský dvůr" a "Sokolovna",
protože to byl právě on, kdo celou akci zařídil a financoval. Ještě děkuji za jeho výbornou "zabijačkovou" kuchyni. S podobnými akcemi, na kterých se bude obec spolupodílet, počítáme i do budoucna.
 První týden tohoto měsíce zmizelo v lokalitě Bučina z kanálových šachet dešťové kanalizace osm litinových kanálových mříží. Během týdne se je podařilo nahradit novými pryžovými mřížemi. Vše bylo nahlášeno policii ČR, pachatel
však dosud nebyl bohužel dopaden a ani mříže v okolních sběrnách kovového
odpadu policie nenašla. Tento poberta tak připravil naši obec o 17 000 Kč. Přesně tolik stály nové kanálové mříže a přesně tolik mělo stát i nové osvětlení nového vánočního stromu na naší návsi.
 Zastupitelé obce Řitka zvou srdečně všechny občany na tradiční přednášení vánočních koled řiteckými dětmi pod vánočním stromem na naší návsi, spojené s nadílkou.
K dispozici bude i občerstvení a samozřejmě se bude pro zahřátí, ale i pro dobrou náladu popíjet již tradiční "svařák". Toto setkání se uskuteční v pátek 23.12.2011 od 17
hodin na řitecké návsi. Slavnost přislíbil (a dá se již říci, že tradičně) moderovat pan
Roman Vojtek, takže se dá očekávat i spousta legrace.
 Setkání řiteckých seniorů při slavnostním obědě se uskuteční v restauraci "Panský
dvůr" ve čtvrtek 29. 12. 2011 od 12:00 hodin. Účast seniorů narozených do roku
1947 je třeba závazně nahlásit na Obecním úřadě panu Dvořákovi buď osobně nebo
na telefon 721 844 587, 318 592 289 do 23.12.2011.
Dvořák Ant. - místostarosta
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Slovo starosty obce
Co je nového?
Elektroodpad – sběr a recyklace
V souvislosti s rozšiřováním sběru tříděného odpadu a jeho recyklací, obec Řitka
uzavřela smlouvu se specializovanými společnostmi ASEKOL, ELEKTROWIN a
EKOLAMP a následně zřídila sběrné místo u obecního úřadu. V zásadě se jedná o plné
pokrytí sběru a recyklace elektropřístrojů, baterií a svítidel používaných v domácnostech. Pro tento účel zajistila obec ve spolupráci s firmou ASEKOL tzv. E-domek, ve
kterém bude elektroodpad uložen do doby jeho svozu.
Do E- domku je možno odkládat:
Elektronika (zajišťuje společnost ASEKOL) : TV a monitory (veškeré typy –
CRT, LCD, LED a plasmové), PC, tiskárny, faxy, měřící přístroje, kopírky, eletronické
hračky a příslušenství, apod.
Domácí technika (zajištuje společnost ELEKTROWIN): velkou bílou techniku,
(chladničky, mrazáky, pračky, sporáky apod.), dále menší domácí techniku – (mikrovlné trouby, žehličky, fény, vysavače, mixéry, kuchyňské roboty apod).
V prostorech OÚ Řitka byly dále instalovány:
E-box (zajišťuje společnost ASEKOL), který je určen pro drobou elektroniku –
jako např. mobilní telefony, dobíječky, vysílačky, dálkové ovladače, drobné elektronické hračky a zároveň je možné odkládat baterie (Ni-Cd, alkalické,dobíjecí apod.), do
mobilních telefonů, přístrojů a jiné.
EKOLAMP box (zajišťuje společnost EKOLAMP), který je určen pro veškerá
svítidla (úsporné zářivky, zářivky, LED svítidla), s výjimkou klasických žárovek.
Veškeré služby jsou občanům i firmám poskytovány bezplatně.
Do stanovení otevírací doby Edomku je možné velký elektroodpad odevzdávat už nyní, ovšem po
předchozí telefonické domluvě na
tel.čísle : 318592289 s OÚ Řitka.
Co se týče drobného elektrozařízení určeného do E-boxu a EKOLAMP Boxu, to je možné odevzdávat již nyní na OÚ Řitka (boxy jsou umístěny ve vstupní chodbě)
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MŠ Řitka informuje
Co se u nás v MŠ dělo v měsíci říjnu?
 V polovině měsíce října 2011 byla dokončena rekonstrukce střechy budovy mateřské
školy. Děti z 1. a z 2. třídy namalovaly společně obrázek nové školky, který jsme zarámovali a předali ho i s veselou písničkou panu starostovi a místostarostovi před
obecním úřadem jako poděkování za novou střechu.
 Také bych znovu chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat všem rodičům, kteří
nám pomohli s úklidem prostor MŠ po rekonstrukci střechy.
 Ve dnech 13. a14. 10. 2011 proběhla v MŠ inspekční činnost České školní inspekce,
která byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou - vycházejícího ze školního vzdělávacího programu a na
hodnocení tohoto školního vzdělávacího programu a jeho souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání podle § 174 odst.2 písm. c) školského zákona. Také byla kontrolováno čerpání a využití finančních prostředků ze
státního rozpočtu a ze strany zřizovatele.
Výňatek z inspekční zprávy:
Účelové finanční prostředky (ze státního rozpočtu) škola použila hospodárně a
v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Hospodaření MŠ ve sledovaném období
probíhalo podle jejích rozpočtových možností. Ve všech letech sledovaného období
škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Disponibilní zdroje financování byly použity účelně a efektivně.
Výňatek z celkového hodnocení školy:
Činnost MŠ je ve sledovaných oblastech v souladu s platnými předpisy i údaji zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení.
ŠVP je zpracován s ohledem na konkrétní možnosti a specifické podmínky školy.
MŠ vytváří předpoklady pro další vzdělávání dětí. Úroveň řízení se stanovenými koncepčními záměry napomáhá k výkonu činnosti školy na požadované úrovni a v rámci
daných možností k postupnému zlepšování jak personálních, tak i materiálních podmínek pro vzdělávání.
Inspekční zpráva je veřejná a je uložena v mateřské škole.

Co nás ještě čeká v měsíci listopadu
 V měsíci listopadu proběhla 2 divadelní představení: divadlo Vysmáto s pohádkou
Zvířátka a loupežníci a Činoherní skupina Praha – s pořadem Rozmarná putování.
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 Chtěla bych také touto cestou poděkovat rodičům, kteří přispěli a nebo se chystají
přispět finanční částkou na dárky dětem pod stromeček.
 Do konce kalendářního roku bychom chtěli pořídit do naší školní jídelny nový konvektomat, který by velice pomohl našim výborným kuchařkám, které ve dvou dokáží
uvařit 135 chutných obědů. Zřizovatel s touto koupí konvektomatu, i když jeho pořizovací cena není malá, souhlasí a tomu jsme velmi rádi.

Co nás čeká v měsíci prosinci?
 Dne 7.12.2011 navštíví naši mateřskou školu již brzy ráno – v 8,00 hod - Mikuláš
s čertem. Ale my máme báječné a hodné děti, a proto se vůbec nebojíme !!!
 Vánoční besídky se pravděpodobně budou konat dne 14.12- 1. třída a 15.2.- 2.třída
stanoven od 15 do 17 hodin. Po vystoupení dětí bude následovat společné vánoční
posezení s kávou, s vánočním cukrovím a vánočními koledami.
 Stromečky již máme zařízené u jednoho moc obětavého tatínka a již se těšíme, až je
budeme s dětmi zdobit.
 Vánoční nadílka hraček proběhne nejspíše v pátek 16.12. a bude určena jen pro děti
navštěvující MŠ. Děti jsou již nyní nedočkavé, co jim Ježíšek do školky přinese, někdy je však těžké jim vysvětlit, že tyto dárky zůstávají v MŠ a neodnáší se domů.
 Rádi se také zúčastníme vánočního zpívání u stromečku na návsi, kde bychom krátkým vystoupením chtěli přispět k té nádherné večerní předvánoční atmosféře.

A teď něco pro zasmání – perličky z naší školičky
 Já jsem se doma řízala nožem a pak mi tečela krev….
 Teto, chceš nakreslit hezkej nádrhelník?
 ….nebo by si klacíkem upíchla oko….
 Kluci vy neumíte chodit rychleji ? Teto, mi nejraději chodíme autem.
 Mě bolí nohy až na zem….
 Já vám řeknu hádanku. Běhá to po Řitce a je to čert. Co je to?
 Moje nohy se cítí být jako nahatý, ale nejsou ! Mají tenké punčocháče.
 Dostaneme proměnu? ( odměnu)
 Teto, já jsem to zapletla.(popletla)
 Mládě od koníka je hří….hříbeček !
Zapsala Naďa Fausová - ředitelka MŠ Řitka

4

Zpravodaj obce Řitka - č.11/2011

5

Zpravodaj obce Řitka - č.11/2011

Z historie obce Řitka a jejího okolí
Mníšek a jeho okolí pod hrabaty z Unvertu, 1743-1827 (pokračování)
Rok 1757 byl pro Čechy opět velmi zlý. U Prahy leželo pruské vojsko o síle 100 000
hlav a od 4. května do 19. června střílelo děly do města se zhoubným účinkem. Do dalekého okolí opět vysílali své jezdce, kteří lidem brali potraviny, dobytek i krmení pro
koně. Mníšecká krajina těmito nájezdy znovu zle zakoušela. Vítězství císařské armády
u Kolína sice nepřítele přinutilo odejít ze země, ale obyvatelstvu se tím ulehčilo jen málo. Rolníci museli císařskému vojsku propůjčovat přípřeže (koně, voly), dodávat do vojenských skladů obilní kontribuci (dávky), museli ubytovávat a živit vojáky na jejich
pochodech a ti jim za to platili nakažlivými nemocemi. Tak to trvalo až do února roku
1763, kdy nastal žádoucí mír. Tento rok přinesl mníšeckému lidu velikou slavnost, dne
23. května byli do kláštera na Skalce uvedeni tři kněží františkáni a jeden jejich fráter.
Tak se až po 59 letech konečně částečně splnilo přání pana Serváce Engela
z Engelsflussu, který začal se stavbou kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce a který ve
své poslední vůli dne 25. února 1704 žádá a prosí univerzálního dědice svého majetku,
bratrance Ignáce Karla, aby se neprotivil, ale spíše aby podporoval uvedení benediktinů
do kláštera na Skalce. Tuto prosbu však Ignác Karel nikdy nesplnil. Nebyli to sice benediktini kdo byli na Skalku uvedeni, ale františkáni a stalo se to z přičinění hraběnky
Benedikty Čejkové z Olbramovic a jejího zetě pana Ignáce z Unvertu. Do této doby
měla mníšecká vrchnost dvojí svobodu v lesích panství dobříšského. Mohla totiž až na
půl hodiny cesty k zámku dobříšskému svobodně honiti zvěř škodnou i užitečnou a vy-
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konávati i prořez lesa, pro svou potřebu těžit dříví palivové i stavební a tak vytěžené
dříví z vlastních lesů mohla ušetřit a lehce zpeněžit. Pro tyto potřeby si mníšecká vrchnost vydržovala zvláštního vrchního myslivce a tak se nelze divit, že hrabatům
s Mansfeldu, kteří od roku 1630 drželi někdejší královské panství dobříšské, byla tato
činnost mníšecké "svobody" trnem v oku a měli zájem záležitost vyřešit buď koupí,
nebo prodejem. S pány Engli z Engelsflussu se o tom ale nedalo jednat, protože byli
dosti bohatí, měli dost peněz a o žádné jednání neměli zájem. Zato ale pečlivě dbali o
své právo a využívání svých výsad a výhod. S pánem Servácem Ignácem z Unvertu, to
ale bylo jiné, již brzy po roce 1680 koupil od dobříšského panství veliký díl lesa Rochotského a byl to znovu pan Ignác s Unvertu, který se kvůli zachování dobrých sousedských vztahů s Jindřichem Pavlem, hrabětem z Mansfeldu podvolil jeho žádosti a
zřekl se smlouvou uzavřenou dne 20.ledna 1764 obojí svobody v lesích dobříšských.
Svoboda lovu byla vykoupena 40 000 zl. v hotovosti a za svobodu těžby dřeva na dobříšském panství postoupil hrabě Mansfeld panství mníšeckému dva díly lesa. 28.června
roku 1764 byl pán Ignác z Unvertu povýšen majestátem císařovny Marie Terezie do
dědičného stavu hraběcího. V roce 1767 provdal svoji nejstarší dceru komtesu Karolinu
za mladého hraběte Františka Kagera ze Štampachu. Dne 18. září 1768 byla do krypty
skaleckého kostelíku pochována tchýně pana Ignáce z Unvertu hraběnka Benedikta
Čejková z Olbramovic. Sám hrabě pak umírá 17. června 1769 ve věku 66 let a je pochován v kryptě pod hlavním oltářem tehdy nového kostela sv. Václava v Mníšku, který nechal sám vystavět. Zůstala po něm vdova Marie Teresie, tři synové z nichž
nejmladšímu byly čtyři roky a čtyři dcery.
Z brožury "Historické paměti bývalého panství mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893".
Vybral a upravil Dvořák Ant.

Pranostika na měsíc listopad
2.listopad

Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

9.listopad

Sv. Teodor - mrazy lezou z hor.

11.listopad

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
Jsou – li na Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima
je mastná.

21.listopad

Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se
v lednu chystá.

25.listopad

Na sv. Kateřinu schováme se pod peřinu.
Chodí – li sv. Kateřina po ledě, chodí sv. Štěpán po blátě.
Dvořák Ant.
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Váženi a milí čtenáři, musím přiznat, že jsem si v několika minulých číslech zpravodaje ušetřil trochu práce se psaním. Předložil jsem Vám několik zajímavých, ale i humorných příhod z tvorby mého šumavského přítele Toníka Gilga a jsem přesvědčen, že
jste se při čtení jeho příhod dobře pobavili. Toník je veliký šprýmař a recesista a píše
především pro radost sobě a svým kamarádům, zejména těch, kteří se scházejí v hospůdce, nebo jak říká on v občerstvení "Pod smrkem" ve vesničce Srní. Toníku
děkuji, že jsi mi dovolil tvoji tvorbu publikovat v našem "Zpravodaji" a doufám, že mi
brzy poskytneš další svoji tvorbu a já si budu moci znovu šetřit moje ruce unavené od
"datlování" na klávesnici počítače. Vážení čtenáři, na mé milované Šumavě však ještě
zůstaneme a přečtete si pár příhod, které jsem v hospůdce "Pod smrkem" vyslechl já.

Příhody šumavské, aneb z vyprávění v hospůdce "Pod smrkem".
Je začátek října a já jsem zase tady. V tomto roce je to již naposledy, sedíme s Mílou
v útulné místnůstce roubené chalupy na konci vesničky Srní. Modrá kachlová kamna
příjemně hřejí a venku za okny již panuje tma. Míla chystá večeři a v troubě kamen se
na pekáčku pečou na slanině nadité hříbky dva siveni, které jsem po cestě koupil
v sádkách v Anníně. Míla se v přípravě těchto ryb vždycky vyžívá a nutno dodat, že to
umí a tak mu nechávám volné ruce a nekecám mu do toho. Dlouho jsme se neviděli a
tak si máme i co vyprávět. Večeře je na stole, "rybičky" jsou výborné, přivezl jsem i
chléb z vyhlášené pekárny v Sušici a tak se z večeře stala skutečná pochoutka. Ryba má
ale plavat a tak se oblékáme, Míla ještě přikládá do topeniště kamen několik velkých
polen dřeva a potom již zamyká chalupu. Pro chlapy patří ke zdejšímu bontonu, zajít po
večeři do hospůdky na pár piv. A tak vyrážíme do tmy směr hospůdka "Pod Smrkem".
Noc je jasná, nad našimi hlavami září hvězdy tak jasně, jak je u nás díky veřejnému
osvětlení a blízkosti Prahy již nikdy v životě neuvidím. Zastavuji se a přehlížím tu nádheru nad sebou na obloze. Míla jde pomalu napřed a je slyšet vzdalující se ťukání jeho
hůlky do asfaltu silnice. Mrzne, mráz štípe do uší a tváří a tak se rychle probírám ze
svého zakoukání na oblohu a z té nádhery tam nahoře. Svého kamaráda doháním až u
hospůdky, jejíž okna jasně září daleko do tmy. Při otevření dveří na nás dýchne příjemné teplo, ale i známá hospodská "vůně". Jsme zde poměrně brzy a lokál je ještě poloprázdný. Co mě ale těší je, že u jednoho ze stolů vidím sedět svého přítele Toníka Gilga
s jeho manželkou, což je záruka příjemného posezení a zábavy. Zdravíme se tak, jak se
zdraví přátelé, kteří se dlouho neviděli a usedáme na lavici k jejich stolu. Řeči běží, lokál se pomalu plní lidmi, kteří se dobře baví. A není se čemu divit, vždyť většina z nich
pracuje celý den sama v lese a tak trochu té společnosti večer v hospůdce bohatě využívají. Zaposlouchávám se do vyprávění jednoho "štagmasta", kterého znám a vím o
něm, že je výborný vypravěč. Jeho vypravování jsem několikrát ve svém psaní využil.
A tak Jarda R. vypráví:
Ředkvičky.
Ředkvičky jsem poprvé ochutnal asi v desíti letech, to když jsme s klukama při cestě
ze školy z "Kašperek" na autobus do Rejnštejna vlezli do jedné zahrady a tam rostl na
záhonku tenhle červený zázrak. Kdepak tady nahoře na Srní a na Modravě toho moc
nevyrostlo. Brambory se tady daly pěstovat jenom někde a nebyl to žádný zázrak. Jediné co tady nahoře jakž takž rostlo byl tuřín, často jsme ho jako děti chroupali. Dělalo se
8

Zpravodaj obce Řitka - č.11/2011

z něj také zelí. Zelí se tady na zimu nakládalo pomalu v každé chalupě. Vzpomínám, že
můj děda, když babička zelí nakládala se ji snažil do něj založit malá zelená jablíčka,
která se pro svoji kyselost nedala ani jíst. Babička to ale pro dědu nerada dělala. A pamatuji si, že když děda potom někdy v hospůdce přebral, šel do sklepa, vylovil v bečce
se zelím tyhle jablíčka, snědl je a liboval si, jak mu krásně spravila chuť. Mimochodem
tomuhle svému dědovi jsem po celý život vykal. Jablíček, která tady nahoře rostly , byly dva druhy. Malé zelené koženáče a malá červená jablíčka. Ani jedny se nedaly pro
svou trpkost a kyselost jíst. Když, se ale uložila na podzim do stodoly pod seno nebo
slámu a v únoru se vyndala, byla moc dobrá.
Jak jsem pašoval.
V lese jsem často pracoval na čáře přímo u drátů a přes ně jsme na sebe často pokřikovali s bavorskými lesáky, takže jsme se vlastně znali. Po "sametové revoluci", když
se otevřeli pěší přechody přes hranici, mohli jsme se konečně setkávat i osobně. Oni u
nás neměli problém, mohli si koupit co se jim zlíbilo, bohužel my u nich ne. A potom
mě napadlo, jak to vyřešit. Oni měli veliký zájem o "Becherovku" a tak jsem jí sehnal
několik lahví. V českém příhraničí se špatně kupovala, byla totiž všude vyprodána. Ty
lahvičky jsem vzal postupně s sebou do práce v lese, pronesl je přes čáru, která se již
tolik nehlídala a schoval je v lese. V sobotu jsem šel spořádaně přes pěší přechod, za
ním v lese u cesty nějakou tu lahvičku vyzvedl, mimochodem časem o ně byl i poměrně
veliký zájem, a hned bylo zač pít a nakupovat.
Dohazovač.
V bavorské hospůdce jsem se seznámil s jedním člověkem. Byl to zanedbaný a neupravený starý mládenec. Rodiče mu zemřeli a zůstalo po nich poměrně rozlehlé hospodářství a on byl na všechno sám a nic nestíhal. Sháněl nějakou ženskou, ale žádná
Němka ho nechtěla, protože by ji s ním čekala těžká práce. Sliboval mi peníze, když
mu v Čechách nějakou ženskou seženu. A ono to vyšlo, moji známí z Mladé Boleslavy
se znali s Ukrajinkou, která tady zůstala sama po odchodu sovětských vojsk. Sjednal
jsem jim setkání tady na Šumavě, a lidičky, ono to vyšlo. Dnes je tenhle starý mládenec
šťastně ženatý, mají čtyři děti, on chodí upravený, vymydlený, navoněný a já se mu
musím vyhýbat, protože tuhle moji pomoc s ním již nechci dál zapíjet. Kolik jsem tenkrát dostal za tenhle můj dohazov peněz, vám ale nepovím.
Jdeme z hospůdky domů, silně mrzne. Zmrzlá tráva u chalupy křupe pod nohama. Je
jasno a obloha je stále plná hvězd. Z močálovité louky, která se od chalupy svažuje
k potoku vystupuje mlha. U chalupy je asi jeden metr nad zemí, ale u potoka je její
vrstva o mnoho vyšší. Náhle se z mlhy ozve hluboké, chraplavé zatroubení. Nepřipravenému člověku se při tomhle zvuku zastaví krev v žilách. To je jelen, je říje povídá
Míla a odchází do chalupy. Já však zůstávám. Stojím pod zářícími hvězdami, od pasu
dolů zahalený mlhou a jeleni troubí, není to jen jeden. Troubení se ozývá z několika
směrů. Mlha vede zvuk tak dobře a připadá mi, že jeleni jsou blízko mne, žádného však
nevidím. Poslouchám a poslouchám, je to zase mráz, který mne štípáním do uší probere
a já odcházím. Uléhám v podkroví, tam kde jsem spal již jako kluk. Pootevřeným otvorem v podlaze nad kachlovými kamny proudí do místnosti teplý vzduch. Usínám, skrze
stěny i sem proniká troubení jelenů. Je jejich říje!
Dvořák Ant.
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Přečetli jsme …
Zdravotní reformy v postkomunistických zemích: privátní zisk, zničený
občan, vytunelovaná res publica
V poslední době se často mluví o reformě zdravotnictví, o její potřebnosti, o nemožnosti financovat zdravotnictví ve společnosti, která stárne apod. V těchto souvislostech
se však nemluví o pravém smyslu a účelu navrhovaných změn. Viz novoroční přání k
Julínkovu reformnímu balíku, který se naštěstí nekonal.
1. Kdo vlastně píše reformní zákony ve zdravotnictví?
Kdo se domnívá, že reformní záměry a zákony jsou dílem několika osvícených úředníku na ministerstvu zdravotnictví, ten se hluboce mýlí. Reformy mají stejný základ na
Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a v České republice. Pravděpodobně za nimi stojí
americké zdravotní pojišťovny prostřednictvím Americké obchodní komory, případně
lidé ze Světové obchodní banky. Jedná se o souhrn obdobných zákonů, obvykle 5-7,
které mají zdravotnictví co nejvíce odstátnit a umožnit maximální privatizaci, včetně
nemocnic a zdravotních pojišťoven. Cílem tzv. "reforem"je vytvořit podmínky pro to,
aby zdravotní péči ovládl pokud možno jeden poskytovatel tzv. "služeb". Zprivatizovaný systém je vybudovaný jako obchodní koncern, jehož primárním cílem je produkovat
zisk pro své akcionáře.
2. Slovensko aneb ekonomicky výnosný debakl zdravotní péče
Tzv. "reforma"se dostala nejdále na Slovensku, kde byly prosazeny zákony nejdříve,
včetně privatizace zdravotních pojišťoven. Okamžitě následovalo zvýšení režijních nákladů. Nastupující vláda Roberta Fica omezila obchodním společnostem zdravotních
pojišťoven výši režijních nákladů na max. 4 %. Následovalo zahájení arbitráže o 15
mld. slovenských korun, které dosud není uzavřeno. Ztráta zdravotních pojišťoven za
rok 2005 činila 2,2 mld. slovenských korun. Zisk zdravotních pojišťoven za rok 2006
představoval 2 mld. Sk, které pochopitelně chyběly v systému péče. Důležitý komentář
k současnému stavu slovenské privatizace zdravotnictví najdete ve článku - Marek
Blaha: Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov.
Citujeme z článku:
"Nejde totiž o bežných zlodejov, akých poznáme z predchádzajúcej vlády, ktorí kradli
v zdravotníctve zo spotreby. V sektore, do ktorého ide 7,8 % výdavkov z HDP dokázala
Penta za rok ovládnuť štátnu exekutívu, zmeniť systémovo zákony a takmer monopolne
ovládnuť finančné toky. Kľúčovým bolo manažérske ovládnutie Všeobecnej zdravotnej
poisťovne (jej šéf prišiel z Penty) a tak spolu s Dôverou (ktorú vlastnia) rozhodujú o
platbách za 93 % všetkých občanov Slovenska. Navyše zákon dal poisťovniam ešte voľnejšie ruky pri výbere poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A tam je pôvod trhového
stalinizmu, ktorý skupina v tomto sektore zavedla. Viacerým poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, ktorí odmietli ponuku Penty na prevzatie, boli vypovedané dvomi najväčšími poisťovnami zmluvy. Lekárňam, ktoré sa vzopreli avizícii zdržujú platby tak dlho,
že už nemajú na nájom ani výplaty. A podľa poslednej novely zákona nebudú viac poisťovne povinné uzatvárať zmluvy so štátnymi nemocnicami. Ako to skončí sa môžeme
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pozrieť na poslednom prípade, keď si špinavú robotu spravil šéf Všeobecnej zdravotnej
poisťovne - revolučné rušenia oddelení prebehli iba v zariadeniach konkurujúcich skupine."
Závěr: Slovenská reforma nezlepšila ani kvalitu poskytované péče, ani postavení
pacienta ani lékaře. Přinesla pouhou změnu vlastnictví a monopolizaci celého financování do rukou jediné (!) finanční skupiny. Chybí zprivatizovat poslední článek celého
systému, tj. nemocnice.
3. Etapy tunelovaní systému péče v
České republice
1) Předetapa - řešení krize VZP z
důvodu
nedostatku
finančních
prostředků
v
roce
2006.
Tehdejší ministr David Rath navrhl
zvýšení dlouhodobě stagnujících výdajů
státu za státní pojištěnce o 16 %.
Sněmovna návrh schválila. V senátu
tehdy opoziční senátor Tomáš Julínek
navrhl ještě vyšší zvýšení - celkem o 25
%. Zatímco ještě na konci roku 2007
měla VZP ztrátu 10 mld, pak na konci
roku 2008 měly všechny zdravotní pojišťovny přebytek 40 mld korun. Zdravotní
pojišťovny se měly stát obchodními
společnostmi, měly být privatizovány.
Vybrané pojistné mělo být jejich
majetkem stejně jako na Slovensku.
2) Po získání těsné většiny v
poslanecké sněmovně za pomoci
přeběhlíků vláda Mirka Topolánka za
pomoci Miroslava Kalouska prosadila
bez jakékoliv diskuse vládní prohlášení a chtěla se vydat slovenskou cestou transformace a privatizace zdravotních pojišťoven a všech zdravotnických zařízení. Nemocenská pokladna byla v přebytku z našich daní, mohlo se začít privatizovat.
3) Nejdříve v srpnu 2007 prosadila vláda první balík reformy veřejných financí, viz
sněmovní tisk 222. Jednalo se o změny daňové: snížení daní vyšším příjmovým skupinám, zavedení tzv. stropů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění na odvody ze
mzdy ve výši max. 80 000 Kč. VZP tím přišla o několik miliard ročně. Dále šlo o změny v sociální oblasti: snížení rodičovských příspěvků a dalších dávek, zavedení regulačních poplatků jako příjmu zdravotnických zařízení. Naprosto netransparentním způsobem byl k této části zákona přilepen i významný pozměňovací návrh k jinému pozměňovacím návrhu, a to v rozsahu 18 stran. Tento pozměňovací návrh (pozměňovacího
návrhu) přinesl nový způsob stanovování cen léčiv a jejich úhrad ze zdravotního pojištění, který ze zdravotnictví odebral miliardy korun. Tunelování systému začalo úhrado11
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vou vyhláškou a klasickým poslaneckým přílepkem, pravděpodobně objednaným privatizačními lobbisty.
4) Na podzim roku 2007 schválila vláda plán legislativních změn v resortu zdravotnictví, který předpokládal: transformaci zdravotních pojišťoven a jejich privatizaci;
změny ve zdravotním pojištění; vznik univerzitních nemocnic jako akciových společností.
5) Na jaře 2008 vláda představila 7 reformních zákonů ve věcných návrzích, podobně jako na Slovensku:
- zákon o zdravotních pojišťovnách
- zákon o veřejném zdravotním pojištění
- zákon o univerzitních nemocnících
- zákon o úřadu dohledu na zdravotními pojišťovnami
- zákon o zdravotních službách
- zákon o specifických zdravotních službách
- zákon o zdravotnické záchranné službě
Přestože koaliční partneři nesouhlasili ani s věcnými návrhy, vláda je schválila. Šlo o
generální útok na celý systém veřejno-právní péče.
6) V květnu 2008 mělo ministerstvo zdravotnictví již předem připraveno paragrafová
znění návrhů zákonů, které se vláda chystala prosadit. Tehdy se však zvedli studenti a
profesoři lékařských fakult a postavili se na odpor proti novému zákonu o univerzitních
nemocnicích jako akciovkám. Univerzity měly mít pouhých 34% akcií. Zbytek měl mít
stát, který se jich ale mohl kdykoliv zbavit. Současně se na internetu objevil článek
"Jak rozkrást 220 mld. ve zdravotnictví", který detailně popisoval zájmy vládní kliky propojené se zdravotnickým bysnysem pana Chrenka na severní Moravě. V květnu
také poslanci pod vedením Ludvíka Hovorky (KDU-ČSL) přinutili premiéra Topolánka
zastavit privatizaci zdravotnických zařízení státu včetně fakultních nemocnic a učinit o
tom veřejné prohlášení ve sněmovně. Díky odporu studentů, rektora UK prof. Václava
Hampla, menších koaličních partnerů, pod dojmem skutečností onoho článku a z obav
o výsledek krajských a senátních voleb se nakonec Topolánkova vláda rozhodla balík
zákonů rozdělit a kontroverznější zákony odložit na dobu po volbách.
7) Do připomínkového řízení se tak nakonec dostaly jenom 3 zákony - o zdravotních
službách, specifických zdravotních službách, o zdravotnické záchranné službě a novela
zákona o veřejném zdravotním pojištění. I tyto zákony byly rizikové pro pacienty, lékaře i zdravotnictví jako celek. Poslanec Ludvík Hovorka a další předložili 320 závažných připomínek, které ministerstvo zdravotnictví nikdy nevypořádalo. Přesto v závěru
roku 2008 návrhy vláda schválila a poslala do vlády.
8) Naštěstí pro lékaře i občany vznikla na podzim 2009 vládní krize a předčasné volby, což stálo i hlavu ministra zdravotnictví Julínka. Reforma však jela dál. Menším
koaličním stranám se nejdříve podařilo 2x odsunout projednávání navržených zákonů z
pořadu jednání sněmovny a v březnu před hlasováním o důvěře premiér Topolánek návrhy raději stáhl.
9) Přesto náměstek Marek Šnajdr, skutečný vládce na ministerstvu zdravotnictví,
úspěšně prosazoval další kroky směrem k privatizaci. V květnu 2009 ministerstvo zdravotnictví povolilo sloučení miniaturní zdravotní pojišťovny Agel s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou. Stihli to přesně v ten den, kdy poslanecká sněmovna schválila
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ve 3. čtení návrh zákona, který takovou účelovou fúzi zakazoval! Než byl zákon definitivně schválen a vyšel ve sbírce zákonů, povolilo ministerstvo ještě sloučení Agelu,
HZP s Českou národní zdravotní pojišťovnou. Nová Česká průmyslová zdravotní pojišťovna tak má 730 tisíc pojištěnců a obrat 15 mld. korun. Koncern Agel vlastnící řetěz
nemocnic a lékáren tedy ovládá velmi silnou zdravotní pojišťovnu. Tím vzniklo neformální propojení plátce a poskytovatele zdravotní péče se všemi negativními důsledky
pro zdravotní systém. Novela zákona, která tomu měla zabránit, nebyla do konce volebního období projednána. Tím se nastartoval v našem zdravotnictví vývoj podobný
Slovensku, kde jsou občané rukojmími finančních makléřů Penty.
10) Průběžně byly omezovány rozpočty krajských hygienických stanic a Zdravotních
ústavů. Systematicky byli likvidování odborníci i odborné týmy ve zdravotních ústavech a řada lidí byla propuštěna. Cílem je pravděpodobně privatizace laboratorních
činností a zajímavých nemovitostí a likvidace primární prevence nemocí. Nebudou-li
zdravotní data ani kontroly, pak nebudou ani nepříznivé zprávy o zdravotním stavu
obyvatel.
11) V červenci 2009 ministerstvo zdravotnictví v rozporu se zákonem rozhodlo o
odnětí skladování a distribuce očkovacích látek Krajským hygienickým stanicím a pověřilo tímto konsorcium soukromých firem Phoenix - Avenier. Firma Avenier má sídlo
na Maltě, do té doby neměla s vakcínami naprosto žádné zkušenosti. Další možností k
tunelování nemocnic je vedle předražených nákupů i podivný outsourcing služeb a lékařských výkonů mimo vlastní nemocnice do privátních zařízení. Podnikání se rozběhlo a management nemocnic postupuje systémem: "Čím hůř tím lépe; necháme zdravotnická zařízení zbankrotovat, vyděláme na tom, a nakonec je zprivatizujeme."Viz podaná trestní oznámení senátorky Dernerové na předražené nákupy pro nemocnice v Ústeckém kraji z prostředků EU. Začalo neuvěřitelně výnosné privátní podnikání za veřejno-právní prostředky, které si platíme v rámci povinného pojištění.
12) Jen 4 dny před tím, než vláda Mirka Topolánka předala žezlo úřednické vládě
premiéra Fischera, schválila účast ve společných podnicích s firmou PrimeCell, a.s. Dále schválila nákup akcií v podivných firmách Národní tkáňové centrum a.s. Brno. a
Centrum buněčné terapie a diagnostiky, a.s. Ostrava. Firmy mají rozvíjet tkáňové inženýrství a výrobu tkání. Firma s nulovými zdroji získala peníze z evropských fondů a za
400 milionů vybudovala centrum v budově univerzitního kampusu v Brně. Podle návrhu pana poslance Marka Šnajdra se má tato oblast zdravotnictví otevřít byznysu. Na to
stačí novela zákona o bezpečnosti lidských tkání a buněk, čímž vznikne prostředník
mezi Tkáňovou bankou fakultních nemocnic a zdravotnickými zařízeními, která tkáně
potřebují. Tento prostředník bude prodávat a vydělávat na tom, co bylo dříve společným bohatstvím nás všech jako dárců tkání, kostní dřeně pro transplantace atd. Dalším
příkladem lobbistického pozměňování zákonů a tunelování prostředků VZP je známá
IZIP-karta s "investicí"VZP za miliardu a čistým ziskem pro privátní společnosti sídlem
ve Švýcarsku. Jiný příklad podnikání z veřejných zdrojů: pojištovna Média nedosáhla
limitu 50 tis. pojištěnců za rok a pak se rozhodla ukončit činnost. My, plátci VZP, jsme
při sloučení zaplatili 450 miliónů nejasného dluhu za "podnikání"privátního podnikatele Ivana Zacha, který ani nebyl trestně stíhán. Proč ministerstvo nekonalo a neukončilo
činnost pojišťovny včas? Funguje stejně bezvadně i dozor nad Chrenkovým Agelem?
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13) Nová energie zdravotnické reformy po volbách 2010 po nástupu vlády Petra Nečase Miroslav Kalousek vybírá do čela ministerstva zdravotnictví člověka s kreditem ve
zdravotnické veřejnosti, MUDr. Leoše Hegera, bývalého úspěšného ředitele FN Hradec
Králové. Ministr Heger deklaruje, že nechce revoluce ve zdravotnictví, jenom kultivaci
systému. Odvolává neschopnou ředitelku odboru vzdělávání Helerovou, a tím jeho veškerá snaha o kultivaci systému a odstranění končí. Je přitlačen ke zdi skutečnými vládci
ministerstva: poslancem Markem Šnajdrem (ODS), poslancem Petrem Tluchořem
(ODS) a poradcem ministra Kalouska, panem Rudolfem Zajacem. Posledně jmenovaný
byl ministrem zdravotnictví v Dzurindově vládě coby úspěšný privatizátor slovenského
zdravotnictví pro Pentu. Ministr Heger ministerstvo neřídí, bohužel. Stal se vykonavatelem zájmů zdravotnického byznysu a jeho reprezentantů.
Akce "Děkujeme, odcházíme"byla možným nejsilnějším reformním hnutím, které
mohlo poměry v našem zdravotnictví změnit k lepšímu. Bohužel všech 13 původních
rozumných požadavků, včetně šance na odstranění obrovské korupce, se úplně vypařilo. Vinou médií a chybných kroků ČLK zůstal v očích veřejnosti pouze požadavek
mzdový, což degradovalo tuto akci v očích veřejnosti. Co se stalo s plněním oněch 12
reformních požadavků? Tam byla a je skutečná odpovědnost lékařů vůči občanům.
Tato akce však donutila ministra Hegera, aby se konečně začal zabývat systémovou
korupcí ve zdravotnictví, což do té doby bylo nevídané. Jediná dosud uznávaná forma
korupce byla mezi farmaceutickými firmami a lékaři. Bohužel, i tato minimální snaha
ministra vyšuměla do prázdna. Akce vyšuměla do neurčita, lékaři se spokojili s nezávaznými sliby, systémová korupce zdravotnictví vesele pokračuje.
14) Současné tzv. "reformní"zákony jsou tyto:
- novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
- zákon o zdravotních službách
- zákon o specifických zdravotních službách
- zákon o zdravonické záchranné službě
Jedná se o původní zákony z roku 2008, jenom trochu vylepšené. Společným jmenovatelem těchto zákonů je omezení ústavních práv občanů a omezení nároků pojištěnců
ze zdravotního pojištění. Zákony ukládají nesmyslné administrativní povinnosti lékařům, podobně jako vysoké až likvidační sankce, včetně odebrání licencí privátním lékařům. Zákony dokazují rezignaci ministerstva na jakoukoliv řídicí a koordinační funkci
ve zdravotnictví a otevírají volný prostor zdravotnickým řetězcům, které v dohledné
době ovládnou celé české zdravotnictví.
Kromě toho se připravuje nový zákon o zdravotních pojišťovnách, který má zrušit
výlučné postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny. Již před tím má být vyprázdněn
zajišťovací fond zdravotních pojišťoven a zmizí tak pojistka záruky pojišťovny v nesnázích. VZP je navíc úmyslným podfinancováním přiváděna k bankrotu, aby mohla
být následně privatizována podle nového modelu. Pravděpodobným nástupcem
zbankrotované VZP bude Chrenkova akciovka se zdravím Agel. Nově se povoluje slučování zdravotních pojišťoven, neřeší se faktické propojení plátců a poskytovatelů
zdravotní péče a vysávání či tunelování systému péče. Nově se údajně připravuje zákon
o transformaci nemocnic na neziskové obchodní společnosti. Řada nemocnic, které
nejsou navázány na konkrétní fakultu, už byla tzv. odfakultněna, aby bylo snadnější je
privatizovat.
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Nové zákony nepřinášejí žádné standardy ani nadstandardy, to je demagogie. Místo
nároku na bezplatnou péči přinášejí povinnost zaplatit za všechno to, co nebude nejlevnější variantou poskytované péče. Nejlevnější varianta není nikde blíže specifikována.
O lepších právech si pacienti mohou nechat jen zdát. Tzv. "jednotné inkasní místo"přináší další riziko. Peníze ze zdravotního pojištění budou smíchány v jednom balíku s daněmi a sociálním zabezpečením, čímž se zvýší možnost tunelování. Na to upozornili i odborníci z ČNB.
Závěr pro českou reformu. Minulé ani současné "reformy"nejsou psány ani pro pacienty, ani pro lékaře, ani pro zdravotnictví jako dobře fungující úsporný systém. Zákony
jsou psány pro zisk zdravotnických koncernů. Pokud se odborníci a lékařské komory
hlasitě neozvou, pak za několik let budeme mít jednoho jediného poskytovatele péče
jako na Slovensku. Na Slovensku to bude Penta, v Česku Agel. Ve svém důsledku tzv.
"reformní"zákony:
- ohrožují fungující zdravotní systém v České republice;
- snižují kvalitu poskytování zdravotní péče;
- zásadním způsobem omezují ústavní práva a nároky občanů na kvalitní hrazenou péči;
- ohrožují soukromí a bezpečnost občanů;
- ohrožují svobodné povolání lékaře a malé lékařské praxe;
- nepokrytě podporují velké koncerny zdravotnických zařízení se všemi důsledky
pro občany a pro náš zdravotní systém.
Po zničení veřejno-právního zdravotnictví bude dostupnost a kvalita péče pro stát a
především pro občany čím dál dražší. Podnikatelé ve zdravotním byznysu velmi dobře
pochopili, že každý, kdo je nemocný, dá všechny peníze za to, aby mohl být zdravý!
4. Odpověď na současný stav
V širším smyslu slova je třeba se zamyslet nad "Budováním státu". USA vznikly
tím, že 13 britských kolonií muselo platit větší daně než ostatní Britové doma. Bostonský pastor, právník a filosof Jonathan Mayhew použil v kázání roku 1750 známé heslo:
"Žádné daně bez politické reprezentace"(No taxation without representation). Toto heslo přesně vyjadřovalo náladu vykořisťovaných a politicky znevolněných amerických
osadníků. Shodu se současnými poměry v Česku vidíme v těchto bodech.
1. Platíme nové a zjevně nespravedlivé "daně"(tj. životní náklady) bez oprávněné politické reprezentace. Vládnoucí oligarchie ničí veřejno-právní systém zdravotní a důchodové péče, včetně školství. Stát nyní spravuje malá skupina mocichtivců jako svou
soukromou firmu. K tomuto účelu si zřídili a platí vlastní politické strany na republikové i na komunální úrovni. Drastickým příkladem jsou nové partaje typu TOP 09 a VV,
kde přímo vládnou soukromé podnikatelské kliky.
2. Jmenované strany nemají téměř žádné členy, protože je ani nepotřebují. O to více
potřebují naše daně a my jako nestraníci nemůžeme přímo ovlivnit jejich vnitrostranická rozhodnutí a parlamentní hlasování. Tito podnikatelé na státním majetku žádnou
skutečnou stranu nepotřebují. K výkonu moci jim stačí elitní politický a zájmový klub.
3. Také dříve zavedené politické strany přijaly finanční zájmy skryté oligarchie jako
své vlastní cíle. Prosazují cizí zájmy zcela veřejně, pomocí lobbisticky nadiktovaných
zákonů. Staré i nové partaje potřebují jednak naše přímé a nepřímé daně a jednak roz15
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dávají svým kamarádům a chlebodárcům veřejný majetek (lesy, zdravotnictví, školství,
důchody atd.) formou zákonně udělených koncesí. Pro normální občany v současné politice místo není, a v takto dané správě veřejných věci ani nikdy nebude.
4. Z uvedeného stavu věcí vyplývá, že vládnoucí strany a jimi vydávané zákony
nejsou schopny zajistit základní občanské hodnoty a oprávněné potřeby nás všech. Demagogicky orientované strany chtějí pouze okamžitě vykořisťovat nebo žít na dluh budoucích generací bez toho, aniž by zohlednily dlouhodobé občanské zájmy.
Závěr: je načase, aby se politicky a s vynaložením osobní práce a peněz spojila menšina rozumných a přemýšlivých občanů. Tato menšina by měla začít politicky myslet a
pracovat v zájmu většiny, která vytváří skutečné hodnoty, a ne manažerský či mediální
zmetek, spekulativní kapitál a politický brak. Poctivá práce a společné zájmy slušných
lidí by měly být spravedlivě reprezentovány i na úrovni zákonodárství, což zatím není
možné.
Z hlediska zdravotnictví se jedná o zásadní debatu nad sociálním charakterem státu v
21. století a jeho vitální funkce. Útok na sociální stát ve skutečnosti nevznikl tím, že by
byla nějaká zásadní krize uvnitř systému welfare state. Příklad úspěšně fungujících
Skandinávských zemí to ukazuje jasně. V současné době se o nich vůbec nemluví a krizí procházejí nejlépe ze všech. Základní problémy způsobilo jednak selhání ekonomiky
po ropné krizi (70. léta) a zejména nástup neoliberalismu v 90. letech (Thatcherová,
Reagan). Privatizace veřejno-právního sektoru, trvale nízké daně pro 1% těch nejbohatších a odstranění vládní kontroly nad spekulativním podnikáním bank a fondů vedlo ke
krizi v celém systému veřejno-právních služeb. Současný welfare state ničí vnější síly,
ze své podstaty funguje dobře už od konce 19. století.
Altruismus a nevýdělečná péče o druhé různými způsoby (rodina, společnost, stát,
občanské aktivity, NGO, církve...) tvoří skoro polovinu celkové produktivity. Navíc
jsou tyto činnosti absolutně nezbytné pro trvale udržitelný rozvoj celé post-industriální
společnosti. Současné ideologie tunelování je tedy zaměřena na ničení téměř poloviny
užitečné lidské činnosti. Privatizátoři navíc ničením druhých shromažďují pouze spekulativní kapitál, který nemá reálnou hodnotu. Peníze, které jsou v oběhu ve fyzické ekonomice (suroviny, výrobky, mzdy, směna) tvoří pouhých 5% celkové planetární masy
financí. Zbylé peníze ničemu užitečnému neslouží, jsou z hlediska směny prakticky
zbytečné. Ve stávajícím systému je ovšem nelze oddělit oněch "zdravých"5% financí
od těch dluhových a spekulativních.
Závěr: rozkradením veřejno-právního systému přijdeme o všechno jako občané, protože se nám ztratí naše "společná věc"(res publica). Šťastní privatizátoři díky monetarizaci služeb jen zvýší masu bezcenných peněz v systému, což povede k další vlně spekulačních bublin a bankovních krizí. A ta nás nakonec zničí všechny.
(Václav Umlauf: Přednáška na konferenci pořádané 3. lékařskou fakultou Univerzity
Karlovy na téma akce lékařů "Děkujeme, odcházíme", Karolinum, 22.10. 2011)
Děkuji bývalému poslanci KDU-ČSL, ing. Ludvíku Hovorkovi za podklady a cenné připomínky k textu.
Podle článku na www.blisty.cz - vv
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