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Úvodní slovo
Z Klokanovy redakce
A další měsíc už je zase za námi. A jaký to
byl měsíc! Co všechno se událo! Svatojánská noc, poprvé v historii klubu, perfektně
naplánovaná a připravená Gabrielou Baladovou. Skákalo se přes oheň, hledal se
poklad a jezdilo po putykách….škoda jen
že účast nebyla trochu větší, možná že
zima odradila. Doufám, že ale tato neúčast
neodradí Gábinu od přípravy další takové
akce...to by byla velká škoda.
Svatojánskou noc následovalo otevírání
knihovny. Rok 2012 je Australským národním rokem čtení, takže doba na otevření
klubové knihovny nemohla být příhodnější. Věřím, že zájem o knížky bude, i v této
době Kindle-ů a Ipad-ů a naše nové knihovnice se nám v knihovně nebudou nudit.
No a na konec jsme se vydali spolu s Jirkou
Lochmanem na cestu po Madagaskaru.
Tedy, zatímco Jirka měl to štěstí a na
Madagaskar se před pár lety doopravdy
podíval, my jsme se museli spokojit s fotografiemi z jeho cesty a jeho zábavném vyprávění. Mě nejvíce zaujalo, že na
Madagaskaru po nějakém čase vynesou
svoje mrtvé z jejich hrobek, přebalí je do
čistých látek a nakonec si s nimi ještě zatancují. Ale když o tom teď tak uvažuji,
kdyby se mi tam někdy poštěstilo jet, tak
bych zrovna tuhle oslavu asi i klidně vynechala.

9399 3744

Místopředseda:
Jitka Smith
Jana Franger

0406 026 840
9389 7029

Tajemnice:
Olga Goerke

0413 912 586

Pokladník:
Lukáš Kořínek

0431 115 207

Ostatní členové výboru:
Vlasta Thomas
9377 6470
Jiří Voyt
9401 3817
Gabriela Baladová 0422 582 197
Lucie Vrbská
0401 876 357
Jiří Koval
0424 167 260

Příjemné počtení a na viděnou na zabijačce,
Lucie

Tanec se zesnulými

SENIOR KLUB A KNIHOVNA

Tel. kontakty na výbor
Předseda:
Jaroslav Kabelka

V tomto čísle se o našich akcích dočtete
ještě trochu víc, pozveme vás na zabijačku
(na kterou je letos nutné objednat si počet
večeří) a dozvíte se o soutěži pro děti, kterou vyhlašujeme v rámci roku čtení.
Nakonec bych ráda poděkovala Karin, za
pomoc se slovenským Klokánkem a taky
všem úžasným dobrovolníkům, kteří se
velmi nezištně nabídli, že vypomůžou s
tisknutím Klokana. Díky, díky, díky!

K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry
Zdarma káva a čaj
Otevřeno máme každý čtvrtek 14:00-18:00
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands
Těší se na vás knihovnice: Jiřina Hrabcová a Lída Válková

Darujte knížky do naší knihovny
Máme zájem o kvalitní česky a slovensky psanou literaturu:
od českých/slovenských autorů
knihy pro děti
knihy namluvené na CD (“talking books”)
Z důvodu omezeného místa nemůžeme přijmout veškeré nabízené knížky. Prosíme,
zašlete nám seznam knih, které můžete nabídnout.
Příjem knih je v otevírací době knihovny.
Prosíme, přivezte jednu novou knihu ze své dovolené v ČR/SR!
Za věnované knihy předem děkujeme!

Internetová stránka asociace: www.CzechSlovakWA.org ; Poštovní adresa: Czech &
Slovak Association, PO Box 604, Mundaring, WA 6073;
E-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com

Editor: Lucie Vrbská

Redakční informace:

Tel. ( 08 ) 6460 5584

Uzávěrka každého čísla je k 10. dni v měsíci.

Mobil: 0401876357, E-mail: LucieVKlokan@gmail.com

Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané
do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny.
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Srdečně zveme všechny milovníky vepřového na

kterou již tradičně spojujeme s prodejem zabijačkových pochutin od našeho českého řezníka!
Nezapomeňte si vepřové balíčky objednat do 10. 8. 2012, 20:00!
Závazné objednávky zasílejte na: Czech and Slovak Association WA, PO Box 604, Mundaring WA 6073
Datum a čas konání: 25. 8. 2012 od 18:00 do 22:00 (nebo déle)
Místo konání:
Australian Asian Club, 275 Stirling St, Perth (tam, co loni)
Vstupné:
členové a děti do 12 let zdarma
Nečlenové:
$5
Cena večeře:
$18 (polévka, jitrnice, jelito, maso, zelí, brambory)

K večeři si bude možné zakoupit točené i lahvové pivo a víno!

Program:

18:00
Zahájení večera, uvítání
18:05 – 18:30 Vydávání objednaných porcí vepřových pochutin
18:30 – 20:00 Vydávání objednaných večeří
20:00 – 21:00 Vydávání neobjednaných večeří - pokud nějaké vybydou
22:00
Ukončení večera

Upozornění 1:

Vzhledem k velkému zájmu je nutné letos objednat večeře předem!
Své objednávky zasílejte do 10. 8. 2012, 20:00 na naší klubovou adresu
CzechSlovakWa@hotmail.com uveďte jméno objednávajícího + počet porcí

Upozornění 2:

Licenční podmínky neumožňují BYO!
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Reakce na akce

Sen noci svatojánské v daleké Austrálii
Svatojánská

noc se slaví z 23. na 24. června a letos to vyšlo
na sobotu. Přímo výzva představit tuto evropskou tradici
našim australským partnerům a přátelům. Podle tradice je
to noc plná kouzel a nadpřirozené magie! O svatojánské
noci se také otevírají poklady, ale cestu k němu je třeba
najít! A to si mohli vyzkoušet všichni, kteří na naše oslavy
svatojánské noci přišli.
Děti, vyzbrojené kartičkou a tužkou (a jedním ze svých rodičů či sourozenců), hledaly poklad v tmavém lese. Svítily jim
k tomu světlušky – malé lampiónky pověšené na stromech.
Pod každým druhým byl úkol, který museli hledači vyřešit,
aby postupně získali kód k odemčení zámku. A pokud byl
kód správný, truhlice vydala svůj poklad - čokoládové zlaťáky! To určitě za tu trochu strachu během cesty stálo!

Zbytek večera byl vyplněn dalšími drobnými zvyky o této
magické noci. Vít věnec z kouzelného kvítí mladá děvčata
moc nezaujalo, což je škoda, protože nám dalo hodně práce
v zimním období nějaké kvítí sehnat. Ochutnat svatojanský
chlebíček, neboli karob, se odvážilo jen několik jedinců. Děti a mnozí dospělí si nechali hádat budoucnost z karet. Ti
nejvytrvalejší, kteří zůstali až do konce, soutěžili v hodu
koštětem do výšky (to jsme se nasmáli!) a v přeskakování
přes oheň. A přeskakovali od těch nejmladších – i když těm
pomohli tatínci, kteří je měli na zádech, všichni, až po ty
nejstarší! A někteří to natrénovali k takové dokonalosti, že
se skákali synchronizovaně i ve trojicích! No, byla to nezapomenutelná podívaná - často se zatajeným dechem!

I dospělí byli vyzbrojeni kartičkou, tužkou a týmem! Ale také i mapou a seznamem pěti daných restaurací v okolí, které měli za úkol najít a v nich si objednat minimálně jeden
nápoj. Účet byl pak důkazem, že restauraci našli. Na rozdíl
od dětí však mohli cestovat autem! A místo lampiónků si na
cestě svítili svými mobily s Google maps na obrazovce! Při
popíjení vybraných moků mohli přemýšlet nad heslem, které se ukrývalo v názvech všech restaurací. To potřebovali k
odemčení zámku na truhlici s pokladem. Ovšem to mohl
udělat jen ten tým hledačů, který se vrátil zpět ke startu,
nejblíže ke stanovenému času. Tento čas byl tajemstvím do
doby návratu posledního týmu. Takže to nebyl vůbec žádný
závod na čas! K tajnému času 88 minut se nejvíc přiblížil
tým “Olga & Paul“. A protože se jim podařilo vyluštit i
správné heslo – MANDRAGORA (bájná rostlina, která dokáže přičarovat lásku milované osoby!), mohli otevřít tajemnou truhlici – plnou čokoládových zlaťáku a klobás!

Večer se nakonec vydařil i díky nevelké, ale o to chutnější
večeři a možností zakoupit si české pivo a lahodný svařák!
Škoda, že Vás nepřišlo víc podělit se s námi o kouzlo této
výjimečné noci a připomenout si tradice našich předků.
Příští rok noc z 23. na 24. června už na sobotu nepadne ....

G. Baladová a J.Smith
Foto: Olga Goerke
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Reakce na akce

Cestování po Madagaskaru

Po roce jsme se opět sešli s manžely Lochmanovými na prezentaci jednoho z jejich putování po odlehlých
končinách světa, tentokrát po Madagaskaru. Jejich fotografie fauny a flóry přitahují pozornost nejen laické
veřejnosti, ale i odborníků.
Od té doby, co tam Jirka s Maruškou byli, uplynulo již pár let, ale oba se ze své cesty pamatovali hodně podrobností. Měli jsme tak možnost nejen pokochat se krásou specifické zvířeny tohoto afrického ostrova, ale
dovědět se také mnoho zajímavého o historii, kultuře a současném způsobu života jeho obyvatel. Jirka a Maruška k tomu přidali nevšední zážitky při lovu s kamerou a všichni jsme z přednášky odcházeli s pocitem, že
ostrov Madagaskar máme v malíku.

a Maruška vše technicky zajišťovala

Jirka začal své vyprávění známkami

... a vyptávali se

Návštěvníci napjatě poslouchali

...
... živě diskutovali

... a Jirka slíbil příště vyprávět o Jižní Africe.

Gabriela Baladová
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SOUTĚŽ PRO DĚTI OD 2 DO 16 LET

Rok 2012 je ROKEM KNIHY, a proto zveme všechny děti, aby jste vytvořily
ILUSTRACI K VAŠÍ OBLÍBENÉ ČESKÉ ČI SLOVENSKÉ KNÍŽCE,
PŘÍBĚHU ČI POHÁDCE
Velikost i výtvarná technika jsou libovolné – kresba, malba, koláž,
komiks, objekt, dioráma... fantazii se meze nekladou, záleží na vaší
tvořivosti!
Uzávěrka soutěže: 24.11.2012
Výstava všech výtvorů a vyhlášení vítězů: na Mikuláši 2.12.2012
Ke každému výtvoru přidejte informace:
Celé jméno a věk
Název a jméno autora knihy, příběhu či pohádky
Proč máte knihu/příběh rádi a kdo vám ji čte či četl
Uvítáme fotografie z vašeho tvoření i výtvorů kdykoliv před uzávěrkou soutěže,
pokud místo dovolí, budou otištěné v Klokanovi.

Knihovna a Senior klub - slavnostní otevření

čtou a nyní budou mít možnost si je půjčit a tím rozšířit jejich výběr. Na ochutnání bylo bohaté občerstvení, po kterém následovala diskuze o všem možném a nemožném.
Místnost nám bude sloužit
pro schůze výboru, jako
škola češtiny pro dospělé,
senior
klub a
jako
místo
pro
setkání
děvčata s Irenou Tomkoho- česká
son z Russian Social Club
koliv
kdo si chce popovídat v našich
řečech. Je nyní otevřena pro Čechy a Slováky ve čtvrtek odpoledne. Klub opatřuje kávu a čaj, je
tam klimatizace, příjemné prostředí, místa na parkování dost a dost.
Přijďte se podívat. Na shledanou
ve čtvrtek.

Ve středu 27. června byla otevřena česká a slovenská
knihovna, o kterou se dělíme s ruskou knihovnou. Knihovna se nachází v novém moderním a moc hezkém
středisku v Maylands, kde tamější obecní úřad propůjčil jednu místnost ruskému klubu, který nám umožnil
se o knihovnu dělit. Slavnost zahájila Irena Tomson z
ruského klubu, přivítala přítomné, mezi kterými byl
zástupce
obecního
úřadu i naše
děvčata v
národních
slovenských
a
moravských krojích a moc
jim to slušelo. Kolem
třiceti přítomných
vyslechlo
několik řečníků, kteří
uvedli, jaký
význam pro
nás
mají
knihy, které
lidé
rádi
Foto s honorarním konzulem Zdeňkem Cihelkou
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Jerry Kabelka

Júl 2012

Malované čtení
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Klokánkovy aktivity
Milé dievčatká a chlapci, vpíšte podľa legendy slová do schodíkovky. Vo vyynačenom stĺpci si prečitajte chýbajúce slovo z básničky
DOBRÝ NÁPAD.
1.
pribeh, ktorý sa sníva
2.
predná časť hlavy
3.
člověk, ktorý slúži
4.
člověk, ktorý roznáša poštu
5.
malý konár
6.
malý slimák
7.
zdobený
8.
meniť niekomu oblečenie

Lezie žaba po rebríku
naťahuje elektriku
ide to nejde to
necháme to na leto.
Omaľovánka
Ak si obrázok vyfarbíš podľa našich rád, ukáže sa ti dačo veselé.
0. biela. 1. bledozelená. 2.tmavozelená. 3. červená. 4. gaštanová, bledohnedá. 5. žltá. 6. ružová. 7. fialová. 8. bledomodrá. 9. čierna.
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Z Klokánkovy kapsy
Mesiac júl
Mesiac jůl je pomenovaný po Jůliusovi Caesarovi.
V nárečí sa tento mesiac nazýva aj lipeň.
Začneme s hádankami.
Bodkovaný klobúk pod klobúkom nôžka a tú nôžku nemôž´ obuť,nože hádaj troška!
(Muchotrávka)
Pod klobúkom na jednej nohe stáva.
(Huba)

Na stolíku leží hruška, na tej hruške
sedí muška bzučí si
tam malá muška.
„To je ale veľká
hruška!“ celkom
iste väčšej niet, to
je hruška ako svet."

Letná básnička
Teplé slnko svieti,lúkou bežia deti.
Pri veselej pesničke skáču v mäkkej
trávičke.
Bosé nôžky majú radostne sa hrajú.

Hrášok je guľatučký,
šošovička hladká
petržlen je kučeravý
a mrkvička sladká.

Aj pranostiky pre mesiac júl začínajú aj končia s hubami
4. júl

Svätý Prokop seje huby.

8. júl

Do Svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane.
Keď na Kiliána prší, bude žito chudobné.

13. júl

Svätá Margita volá žencov do žita.
Ak zaplače Margita, bude dažďov dosýta.

20. júl

Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

22. júl

Magdaléna rada plače.
Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradách istá.

25. júl

Ak je teplý svätý Jakub – studené sú Vianoce.
Na Jakuba keď prší, dobré zemiaky sa viažu.
Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime.
Ak na Jakuba jasné slnko svieti, má tuha zima býti.

26. júl

Svatá Anna chladná zrána.
Svätá Anna žito žala.
Keď na svätú Annu prší, mokro sa do stodoly nosí.
Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko.

Lienka malá ráno vstala košieľku si Júl
v rose prala vietor silno zafúkal
košieľku je roztrhal.

V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa.
Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená
včasnú zimu.
Veľa hríbov v júli sýpky nenaplní.

Radio Czech & Friends 95.3 FM

Kurzy českého jazyka pro dospělé

každé pondělí 15:30-16:30

V tomto čtvrtletí (24.4.-3.7.) se scházíme v úterý v The Rise, 28 Eighth
Ave, Maylands - 1. patro, Community Offices - sdílený komunitní prostor
s ruským klubem.

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese
www.vysilaperth.com

Začátečníci 18:00-19:30, mírně pokročilí 18:45-20:15, pokročilí 19:3021:00. Cena kurzu je $110/11 lekcí. Lze se kdykoliv připojit, cena se pak
odvíjí od počtu navštívených lekcí.

Radio SBS 96.9 FM
každou neděli 21:00-22:00 česky

Bližší informace: ballashley@hotmail.com (anglicky) anebo baladova.gabina@post.cz (česky)

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/czech

každou neděli 22:00-23:00 slovensky
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/slovak

Média

Česká škola Perth

Slovenská

pro děti od tří let

Denník SME www.sme.sk, Kumšt www.ekumst.sk

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands

STV: http://www.stv.sk/online/

Kdy: školní soboty od 9:30 do 11:45

Česká

Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém jazyce.

Vydávané v Austrálii: NOVINY www.noviny.20m.com,

Výuka se zaměřuje a rozvoj mluvení, přípravu na výuku čtení a psaní,

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi.

Vydávané v ČR: www.idnes.cz, www.ihned.cz, www.novinky.cz

Další informace: Jitka Smith (08) 9245 8137

ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, NOVA: http://tv.nova.cz/,
http://voyo.nova.cz/, PRIMA: www.iprima.cz

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com

Knihovna a Senior klub

Česká playgroup
pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let

Otevřeno každý čtvrtek od 14:00 do 18:00
The Rise – 1. patro – Community Office č. 8
28 Eighth Avenue, Maylands
Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj

Kde:

Karrakatta Community House v areálu Irwin Army
Barracks, Stubbs Terrace, Karrakatta
Kdy:

každý čtvrtek 9:30-12:30

Nové maminky, prosíme, ozvěte se před svou první návštěvou telefonicky
nebo e-mailem na kontaktní osobu:

Slovenské evanjelické bohoslužby

Helena Tippett 0401577661
Od 7. Mesiaca začneme znova slovenské bohoslužby v obvyklom čase,
1., 3. a 5. nedeľu o 16:00 hod. v St. John Lutheran Church na Aberdeen St.,
Northbridge

tippett@westnet.net.au

Kadeřnické služby
Mob. 0413 650 429
H: 9246 2167
W: 9246 3376
mvelebir@bigpond.com

Levné stříhání a barvení vlasů je možno sjednat po dohodě
u Bětky Baladové na tel. 0412 220 771 nebo na e-mailu
Ďakujem Milo Velebír

lizbaladova@yahoo.com

Katolická Sv. Omša

“Rainbow”

Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie po sv. Omši v hale
pri kostole. Ak chcete prísť a chcete sa stretnúť a porozprávať s ľudmi, a
nie ste katolíci alebo veriaci, srdečne ste vítaní.




Our Lady Queen of Poland
9.septembra - 11:15 35 Eighth Avenue, Maylands



V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím,
kontaktujte ma na moju adresu.
Fr. Pavol Herda
215 Morley Drive, Kiara WA 6054
Mobil: 0401 511 302
calidusps@gmail.com

Balíčky komunitní péče pro starší generaci
Služby: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora
Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východoevropskými komunitami a rádi přijdeme mezi vás nebo do vašeho
domu
Provozujeme linku Dementia Help Line (demence a ztráta paměti,
asistence rodinným příslušníkům, právní záležitosti lidí postižených
demencí, další informace), tel. 1800 096 330
Kontakt “Rainbow” The Multicultural Aged Care Program
Telefon: (08) 9271 2026 E-mail: rainbow1@iinet.net.au
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KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Velvyslanectví ČR
Velvyslanec - Hynek KMONÍČEK
8 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1386
Fax: (02) 6290 0006
Web: www.mzv.cz/canberra

Velvyslanectvo SR
Velvyslankyňa: Eva Ponomarenková
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6290 1516
Fax: (02) 6290 1755
E-mail: embassy@slovakemb-aust.org
Web: www.canberra.mfa.sk

Honorární konzulát ČR
Honorární konzul: Ing. Zdeněk Cihelka
27 Virgilia Street, Duncraig
WESTERN AUSTRALIA 6023
Telephone: (08) 9246 7102

Konzulát SR
Konzulka: Zuzana Warderová
47 Culgoa Circuit, O’ Malley
CANBERRA 2606
Telephone: (02) 6270 1516
Fax: (02) 6290 1755

Konzulát ĆR
Konzul: Ing. Hani STOLINA
169 Military Rd, Dover Heights
NSW 2030
Mailing address: PO Box 132, Vaucluse, NSW 2030
Telephone:
(02) 9581 0111
Fax: (02) 9371 9635
Web: www.mzv.cz/sydney
E-mail: sydney@embassy.mzv.cz ,
f Follow us on Facebook

ČLENSTVÍ V NAŠEM KLUBU
Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní Austrálii. Členem klubu se může stát kdokoli bez rozdílu národnosti či bydliště. Jediným předpokladem členství je zájem o naši
kulturu a společnost. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku
Bankovním příkazem na účet: Czech & Slovak Association in WA, Inc., BSB 016 286, číslo účtu: 438009261.
Banka ANZ. Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno!
Sdělení poštovní adresy, na kterou je členům zdarma zasílán měsíčník Klokan.
Na základě úhrady členských příspěvků obdržíte členskou kartu.
Předplatné Klokana bez členství v klubu: $18/rok
Další výhodou členství je snížené nebo zdarma vstupné na některé klubové akce.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2012
Příspěvky můžete platit na jakékoliv akci
nebo poslat šekem – poštovní poukázkou
na naši adresu:
Czech& Slovak Association
PO Box 604,
Mundaring WA 6073

Rodina
Jednotlivec
Penzisté - pár
Penzista jednotlivec
Student

$30,00
$25,00
$20,00
$15,00
$15,00

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2012
25. 8.
28. 9.
26. - 28. 10.
2. 12.
31. 12.

Zabíjačka
Svatováclavský ples
Víkendové kempování
Mikuláš
Silvestr

Bližší informace o plánovaných akcích se
dovíte z dalších čísel KLOKANA.
Těšíme se na vaši účast!
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Oznámení

ČESKÁ ŠKOLA PERTH
Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue Woodlands
3.čtvrtletí začíná 29.července a končí 29.září
Výuka pro děti od tří let probíhá výhradně v českém jazyce.
Ve třídě předškolních dětí se při hodinách využívá metod a technik
dramatické výchovy.
Hlavní náplní učiva dětí školního věku je výuka čtení a psaní tzv.
genetickou metodou.

Do České školy je možné se přihlásit kdykoliv během školního roku.
Zájemci se mohou přijít do výuky podívat a první, zkušební lekce je zdarma. (Prosíme o ohlášení předem.)
Dotazy ráda zodpoví Jitka Smith 0406 026 840 nebo na CeskaSkolaPerth@yahoo.com

Originální broušené sklo

DECEASED ESTATE
Czech / Prague crockery - beautiful hand painted floral designs,
plates, cups saucers, vases, jugs, ornaments in
excelent condition & collector’s items.

Jiří Zachar
Český umělec žijící v WA
Kvalitní sklo vyrobené v ČR
● umělecký brus vzniká v Perthu
● dekorativní i užitkové předměty
● ideální dárek
● Výrobky je možno vidět každou první
sobotu v měsíci na Kalamunda Markets
nebo dle individuální dohody.
● Tel. 9444 2928
● mob. 0412 180 481
www.zacharcrystal.com.au

All open to reasonable offers.
Crystal Czech / Prague gorgeous designs,
Bowls, 6 large glasses, 6 small - all as new condition
-bargain - $100
Original oil painting of Charles Bridge & view of Prague city $60
Jana Hunter -24 Castlegate Way, WOODVALE 6026.
Telephone : 94094414. or 0412777811
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Události
70. výročí vyhlazení Lidic
Po atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heidrycha nacisté jako
veřejně deklarovanou pomstu dne 10. 6. 1942, tedy
právě před 70 lety, vypálili
vesnici Lidice. Zavražděno
bylo okamžitě 173 mužů,
ženy a děti byly odvezeny do
Kladenské tělocvičny, odtud
za pár dní putovaly ženy do
koncentračního tábora Ravensbrueck. Nepřežilo celkem
380 lidí, z toho 88 dětí. Pouze
17 lidických dětí, které byly
poslány
do
převýchovy,
přežilo konce války. Dříve,
než civilizovaný svět tehdy
věděl o hrůzách vyhlazovacích táborů, zpráva o osudu Popis foto: školní fotografie pořízená jen týden před vypálením Lidic, unikátním je razítko s podpisem
Lidic jim otevřela oči a řídícího učitele Šimandla.
konečně vyjevila zvířecí podstatu nacismu. Pod dojmem lidické ocenila gesto německého prezidenta
tragédie vlády Francie a Británie uznaly Joachima Gaucka, který v dopise premnichovskou dohodu za neplatnou.
zidentu Václavu Klausovi vyjádřil lítost
Smutné výročí si připoměla celá Česká nad lidickým masakrem a uznal odrepublika a smutečních akcí se zúčast- povědnost Německa za tento čin.
Zdroj: www.idnes.cz
nila řada předních českých i zahraničních osobností. Česká republika

EURO 2012 na vlastní oči
Kromě nadcházející olympiády, nebylo letos v Evropě většího turnaje, než toho ve fotbale, zvaného EURO 2012. Skončil v neděli 1.7. A jak probíhal?
Pořadatelské země byly trochu netradičně dvě - Polsko a
Ukrajina. Poprvé se turnaj odehrával v zemích bývalého tzv.
Východního bloku a tudíž očekávání byla všelijaká. I když se
ještě vloni zdálo, že výsledkem bude fiasko, protože se
opožďovala výstavba nových stadiónu i okolní infrastruktura
zaostávala, tak nakonec pořadatelé stihli vše a mohlo se
začít hrát.
Český fotbalový tým byl mohutně povzbuzován fanoušky,
kterých se do polské Vratislavy dostavilo na každý zápas
tisíce! Čeští reprezentanti do Polska odjížděli s tím, že postup ze základní skupiny bude úspěch. Hned v prvním zápase však narazili na Rusko a po fiasku v podobě prohry 1:4
bylo jasné, že splnit cíl bude složité, ne-li přímo nemožné. A
silná kritika se snesla nejen na trenéra Bílka! Ale zbývaly
ještě dva zápasy. V tom prvním, český tým narazil na nevyzpytatelné Řecko. Ovšem dva góly do řecké sítě v úvodní
desetiminutovce určily další vývoj zápasu! A i když ke konci
soupeř hodně přidal, vítězství bylo naše.
K postupu ze skupiny stačila pak už jen „Maličkost”- porazit
domácí Polsko! To bylo hodně sebevědomé, a přičteme-li
podporu fanoušků, zdálo se, že mají hlavní trumfy na své
straně. Ovšem po devadesáti minutách výborného zápasu
se radovali opět Češi! Výsledek 1:0 jasné určil, kdo postoupí
ze skupiny a navíc rovnou z prvního místa!. Oslavy byly bujaré a prohra s Ruskem takřka zapomenutá.
Čtvrtfinálovým soupeřem bylo Portugalsko v čele s jedním z
nejlepších fotbalistů současnosti Cristianem Ronaldem. V
první půli byli naši fotbalisté Portugalcům rovnocenným
soupeřem, ovšem po přestávce nastoupilo na trávník jiné
mužstvo. Hráči působili unaveně a - na rozdíl od soupeře -

jim nešlo nic „od nohy“. Trestem se stalo naběhnutí právě
Ronalda v pokutovém území na rohový kop a jeho branka
hlavou pak ukončila postupové naděje našich fotbalistů, a ti
tak skončili ve čtvrtfinále.
Je sportovní přiznat, že při odjezdu na EURO 2012 by takový
výsledek všichni brali a jen málokdo to tipoval. Čeští fotbalisté si ostudu rozhodně neudělali a zahráli na hranici svých
současných možnosti. Individuálně lze vyzvednout Juračka,
Pilaře nebo Hubschmana, kteří svými výkony ostatní převyšovali. A kdo vlastně EURO vyhrál? Ve finále porazilo Španělsko Itálii 4:0. Pěkný fotbal to byl…
Paul
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Z Klokanovy kapsy SUDOKU

Obtížnost: těžká

Víte proč blondýna
strká rohlík do nosu?
Chce nakrmit holuby!

Povídá jedna blondýnka
druhé:
- Mám pro tebe dárek!
Hodinky!
- Jéé, děkuju! A jdou?
- Hm, to ne, musíš je nosit!

Víte proč blondýnka zmrzla v
letním kině?
Protože chtěla vidět film
"Přes zimu zavřeno" !
Víte proč blondýnky nosí na přechod seno?
Krmí zebry!!
Víte proč mají blondýny nanejvýš čtyři děti?
Protože si přečetly, že každé
páté dítě, které se ve světě narodí, je Číňan.
Proč blondýnky
v obchodě lezou po zemi?
Volá jedna blondýnka druhé a ptá se
Hledají nízké ceny
jí: "Prosim tě poraď mi co mám dělat
Řešení z minulého čísla

s horkou vodou? Zalila jsem
si kafe a zbyla mi."
Druhá ji odpoví:" Dej ji do mrazáku,
teplá voda se hodí vždycky."

