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Milí čtenáři, 

Léto se definitivně přehouplo k zimnímu 
času. Dny jsou čím dál kratší a dokonce 
přišel i dlouho očekávaný déšť! Bohužel si 
vybral den, který se nám hodil ze všech 
nejméně – den našeho tradičního taborá-
ku! Do poslední chvíle jsem věřila, že si to 
ti nahoře rozmyslí, ale asi se rozhodli nás 
– i vás, pořádně otestovat. A myslím, že 
jsme celkem obstojně obstáli, přestože 
lilo po celou dobu a nakonec ještě vypa-
dla elektřina. Ani tento nečas neodradil 
přes 200 z vás, kteří dali přednost opékaní 
špekáčků před domácím pohodlím. A to 
je opravdu úctyhodné. Nedávno jsme se 
zasmáli nad objednávkou na táborák z 
roku 2004. Tenkrát se objednalo 9 kilo 
buřtů a 4 bochníky chleba. Letos se sněd-
lo 40 kilo buřtů a 24 bochníků chleba!! 
Jen se trochu bojím, kde budeme dělat 
táboráky za dalších 10 let, pokud to půjde 
takhle dál. Zkusili jsme nové, prostornější 
místo na Wind Mill a komentáře byly vět-
šinově pozitivní, takže pro příští rok je 
rozhodnuto. Jen doufám, že k nám budou 
všechny elementy přívětivější. 

V předsednickém křesle sedím nějaké dva 
a půl měsíce a událo se toho tolik, že ne-
mohu uvěřit, že uplynula pouze tak krátká 
doba – že by to byla zkouška “make it or 
break it”??? Naštěstí vše, co se doposud 
událo, bylo na té příjemné straně – dvě 
představení, dvě klubové akce a dvě ofici-
ální setkání. Naše nová členka výboru 
Markéta má žurnalistické aspirace a v 
dnešním Klokanovi máte možnost si pře-
číst její rozhovor s umělcem Ondřejem 
Smeykalem a českou vicekonzulkou Šár-
kou Ponroy Vamberovou. 

Paní vicekonzulka mezi nás zavítala začát-
kem dubna. Setkání s ní bylo velice milé, 
ale i užitečné.  Projednali jsme společně 
mnoho věcí a vyměnili si mnoho otázek. 
Zajímala se jak o činnost klubu, tak i o 
činnost České školy, v mnohém jsme do-
mluvili společnou spolupráci, hlavně v 
oblasti kulturní. Takto bylo shrnuto naše 
setkání v buletinu Konzulátu ČR v Sydney: 

 “Došlo také na milé setkání s krajanskou 
komunitou. VOEÚ se setkala s honorárním 
konzulem panem Cihelkou, který informo-
val o listopadové akci k příležitosti 25. 
výročí pádu berlínské zdi a které se ČR 
může zúčastnit.  Jitka Smith, ředitelka 
České školy a zároveň předsedkyně Česko-
slovenského klubu v Perthu, představila  

 

školu a její aktivity včetně zapojení do 
různých mezinárodních projektů mající 
původ v ČR jako je Noc s Andersenem či 
výtvarná soutěž Lidice. Dále zmínila klu-
bovou činnost a pochválila členy za skvěle 
organizované akce.” 

O účasti České školy v projektu Noc s An-
dersenem se také můžete dočíst v dneš-
ním Klokanovi. 

V sobotu 3. května jsme měli příležitost 
osobně se seznámit s novým českým vel-
vyslancem v Austrálii, panem Martinem 
Pohlem. Setkání to bylo opravdu přátel-
ské, pan velvyslanec se velmi zajímal o 
náš klub a chtěl se dozvědět, jak se nám 
ho podařilo tak omladit a oživit. A kdo na 
toto setkání přišel, a byly to všechny vě-
kové generace, včetně batolete a českého 
psa!, mohl také panu velvyslanci položit 
otázky, které ho zajímali. Přednesená byla 
opět otázka možnosti vyřizování českých 
pasů přímo zde v Perthu či alespoň jejich 
dovoz po vyřízení. Další důležitou otázkou 
bylo vyřízení “working holiday visa” pro 
mladé Čechy. Na tom prvním se bude 
muset ještě dost zapracovat, na tom dru-
hém už je to snad jen otázkou času, což je 
pozitivní. 

Toto nám napsal pan velvyslanec do naší 
návštěvní knihy: 

“Děkuji za velmi milé přijetí a za spoustu 
práce, která je vidět. Děkuji za přání, kte-
rá jsem slyšel po celý dnešní večer. Sám 
přeji mnoho dalších setkání a krásných 
akcí, na kterých se se všemi (pokud mne 
tedy pozvete) rád opět setkám.” 

Na rozhovor s panem velvyslancem se 
můžete těšit v příštím Klokanovi. 

V neděli 1. června nás čeká oslava svátku 
naší nejmladší generace, Den dětí. Sr-
dečně zvu všechny rodiny (a nejen je) na 
naší první dětskou Talent show do námi 
již osvědčeného Rakouského klubu. Dou-
fáme, že nám mnoho dětí předvede svůj 
talent a společně se soutěžemi si užijeme 
pěkného dne. Rakouský klub bude mít 
navařeno svých specialit a moc se těší na 
další naší akci. A snad nám k tomu všemu 
bude svítit i sluníčko! 

Hezké počtení a na brzkou viděnou se těší 

Váš předseda 

MALÉ OHLÉDNUTÍ Z PŘEDSEDNICKÉ STOLICE 
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Krysař s Didgeridoo 
TEXT: MARKÉTA CÁSKOVÁ                                                                                               

 

Ondřej Smeykal je pro mne takovým typem "Krysaře" naší doby, který ale nepřináší zkázu, ale dokáže pomocí svého těla, 
dechu a didgeridoo  otevírat imaginativní světy. 

Jsou to světy, které máme uvnitř sebe, přes které můžeme tvořit, užít si absolutní svobodu a  jinou realitu. Můžeme tam 
jinak vnímat, cítit, být ....... 

 Můžeme tam dokonce objevit nějaké své dary, talenty a  zranění, které jsou uloženy hluboko uvnitř nás. Jsou tak hluboko 
uložené v nevědomé a podvědomé rovině, že je nemůžeme vnímat  na rovině vědomé. Třeba ale právě hudba - tóny a vibra-
ce hudby v nás mohou probudit mnohé.......        

 Inspirovat nás anebo dokonce uzdravit. 

Umění, tvorba, tanec, hudba  je druh vyjádření sama sebe, přes které můžeme komunikovat  sami se sebou a  i s ostatními 
na té jemnější rovině. Na takové dimenzi, kde už slova nestačí a jiná forma nejde užít, ale právě pomocí umění, nebo hudby 
můžeme objevit jinak neobjevené a sdělit nesdělitelné. 

Možná, že  by někdy bylo lepší přestat tolik mluvit a začít více naslouchat, pozorovat, cítit, tvořit........... 

Přináším Vám tedy slíbené interview s Ondřejem Smeykalem, se kterým jsme si dlouho povídali  na přátelském posezení u 
Bohouše a Evči, kteří nás pravidelně zásobovali úžasnými bramboráčky a různými druhy dobrot:-)V  příjemném prostření a 
pojídajíce bramboráčky, jsme  hovořili o Ondrově tvorbě, hudbě ale i o životě a různých úhlech pohledu na něj. 

Ondřej je nevyčerpatelná studnice vědění, moudra a příjemný člověk, kterého si velmi vážím. Z našeho zajímavého rozhovo-
ru jsem nemohla nic vynechat. Vytvořila jsem tedy seriál povídání, které vám budu přinášet nyní pravidelně po dobu několi-
ka dalších vydání Klokana. 

Budu ráda za vaše zpětné vazby na články, vaše názory, poznatky a nápady, tedy neváhejte a pište, zveřejním je pak v rubri-
ce  "Příspěvky čtenářů" můžete mi je psát na email: marketa.caskova1979@gmail.com 

Užijte si interview stejně jako já:-)  

 

hoj Ondro, děkuji Ti za Tvůj čas pro interview.                                            
Moje první otázka je, kde čerpáš svoji inspiraci pro 
svoji tvorbu. Odkud, nebo jak přichází? 

Já jsem hlavně dlouho chtěl být výtvarníkem. Já jsem něja-
kou tu vnitřní imaginaci viděl vizuálně. Když jsem do té imagi-
nace jakoby šel, že jsem ty věci maloval, nebo kreslil, tak se 
mi často stávalo, že to co jsem kreslil, byla partitura. 

Mnohokrát se mi stalo, že jsem kreslil hudbu, a postupem 
času mi došlo, že musím jít víc a víc jako do hudby, a že ta 
moje vnitřní potřeba je zvukem se dostávat k imaginaci k 
tomu vnitřnímu světu. 

Každý z nás má nějaký  ten racionální svět (složenky, jak pře-
žít atd.),  ale pak je ještě nějaký ten vnitřní svět. Nikdo nás 
vlastně nikdy neučil, jak se k tomu vnitřnímu světu dostat a 
nemáme k tomu žádné nástroje. Člověk si  celý život vytváří 
ty nástroje jak se k tomu vnitřnímu světu  dostat. Někdo se 
tam dostane třeba přes tanec, někdo přes zpívání, někdo 
přes rodinu, a jiný třeba tím, že chodí k psychologovi a roze-
bírá sama sebe. Já se k tomu zvnitřnění  dostávám přes zvuk. 

Takže já jsem tu hudbu začal proto, abych mohl rozmlouvat 
sám se sebou a vyznal se sám v sobě,  a tak potřebuji dělat 
zvuk a ten mě tam dovede. Didgeridoo je  hodně benefiční a 
největší benefit je, že já se skrz něj dostanu k tomu svému 
vnitřnímu světu.¨ 

 

Jak vznikají Tvé  nahrávky, jak tvoříš? 

Nahrávky dělám tak, že někdy za dva roky, někdy  jednou za 
deset let nasbírám věci, které jsou pro mne tak silné, že už s 
nimi  jakoby nemohu být sám. Prostě najdu v tom vnitřním 
světě tak hezké hudební  útvary, že je chci s někým sdílet. 

Ta nahrávka právě vůbec nevyrůstá  z toho, že bych si řekl, že 
musím něco nahrát, ale ve chvíli kdy tam je ten "přetlak". 

To znamená, že cítím, že  s tím musím něco udělat, protože 
kdybych to měl pořád jen v sobě a nenahrál to, tak se to ta-
kovým zvláštním způsobem zkazí. To je jako bys napekla 
hrozně moc buchet a řekla sis, jejda co teď s nimi? Tak si pak 

řekneš, je čas udělat párty a ty buchty sníst:-) 

Kdybych ty nahrávky neudělal, jakoby neodložil, tak bych se s 
tím musel pořád zaobírat. 

Ta nahrávka je to, že ti uzraje nový názor a ty že to nahraješ, 
tak  jakoby sklidíš úrodu a dáš to ze sebe pryč. 

Udělám si vlastně prostor pro nové a můžu jít zase hlouběji. 

Takže je dobře tu nahrávku  udělat, nebo to naučit někoho 
dalšího. Některé nahrávky přežijí v čase a některé jsou dalším 
pokusem. 

To jsou věci, které mě posunují - uzavírat ty nové světy na ty 
nahrávky a sdílet je anebo učit ostatní lidi. 

 

Ondro, je nějaká vize, kterou sis chtěl uchovat jen pro se-
be? Nesdílet ji? Něco jako svoji intimní věc? 

Tak ty intimní věci jsou takové modlitby. Kdy člověk hraje     a 
najednou cítí, že to není sdílení s ostatními  lidmi, ale to, že si 
něco jako hluboce přeješ a to nejde sdílet a konkretizovat, 
ale dotýkáš se nějakého intimního světa. Přeji si, abych k  
tomu měl kdykoliv přístup. Abych mohl to zvnitřnění kdykoliv  

mailto:marketa.caskova1979@gmail.com
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otevřít a tohle je to, co se nedá sdílet. Je to takový ten mo-
ment, kdy jsem vděčný za ten okamžik. Není, že bych to ne-
chtěl sdílet, ale je to zpráva jen pro mne. Tak asi takhle. 

 

Co se týká zpětných vazeb od lidí, kteří poslouchají tvoji 
tvorbu, jak myslíš, že  Tě vnímá publikum? 

To má několik rovin. Jednak je to ta koncertní činnost, na-
hrávky anebo někdo mě zná jen z koncertů. Někdo je intro-
spektivní a je takový "domácí týpek", nemá rád společnost, 
ale  rád doma poslouchá nahrávky, které ho vedou k jeho 
vnitřnímu světu. Vyloženě je to zajímavé, že se člověk přes ty 
zpětné vazby  dostane k vazbě, kterou si neuvědomuje, pro-
tože je v tom  "zabořený"  jakoby "namočený " uvnitř a ten 
někdo ti dá vazbu, protože muže vidět ten povrch. 

Spoustu jsem se z toho naučil. Někdo mi řekl, že když to 
takhle poslouchá, tak mu to připadá takový smutný a osamě-
lý. Že raději poslouchá, když hraje více muzikantů. 

Tak jsem nad touto zpětnou vazbou přemýšlel a říkám si, ano 
vlastně hraji jeden sám, didgeridoo- sólo. Hraje jen jeden 
nástroj, ale nikdy by mě nenapadlo, že to může zdát osamě-

lé. Je zajímavé, že přišla zrovna tahle zpětná vazba. Nepřijde 
mi to smutné, ale ta osamělost se mi najednou začala líbit, 
protože z určitého úhlu pohledu, je to jediný možný způsob 
jak se něčeho dotknout............ 

 Pokračování najdete v příštím vydání Klokana 

Máme za sebou letošní táborák a já si 
říkám, asi tak jako mnozí z vás, proč 
zrovna ten jediný den, ve kterém musel 
být liják na celé odpoledne, byla právě 
ta sobota. Už na začátku týdne to vypa-
dalo, že nám trošku skrápne, ale tohle 
asi nikdo z nás nečekal. Parta lidí 
z výboru naší asociace se už více než 
týden předem připravovala a nakupova-
la zásoby tak, abychom měli všeho dost 
a neopakovala se situace z loňského 
roku, kdy nám i přes velkou snahu větši-
na zásob došla velmi brzy. Letos to zase 
pro změnu vypadalo tak, že pěkně 
zmokneme. Tak jako tak, vše bylo na-
chystáno a už nezbývalo než čekat, jestli 
počasí neodradí naše členy a jejich zná-
mé od toho, že si zase po roce opečou 
buřta a poklábosí o životě. 

Byla sobota a já velmi vážně začal pře-
mýšlet o tom, kde uchováme všechny ty 
nakoupené buřty a ostatní zásoby 
v případě, že déšť odradí velkou většinu 
lidí a kolem ohně se bude choulit jen 
pár jedinců. Jaké bylo ale mé překvape-
ní, když i přes velkou nepřízeň počasí 
přišlo tolik lidí a nejenom to, všichni, jak 
se zdálo, se i příjemně bavili a i přes ne-
ustávající déšť byla už kolem 5-té hodi-
ny odpolední zábava v plném proudu. 
Neuvěřitelné!!! V tu chvíli jsem si začal 
říkat, že ty starosti s přípravou nebyly 
zbytečné. Dětem se deštivé počasí evi-
dentně líbilo a pobíhaly kolem jakoby 
nic. Dospělí se začali shromažďovat ko-
lem ohně a za nedlouho se už opékaly 
první buřty a klobásky. A po tom co do-

razila hudba se zdálo, že pěkně rozjetý 
večírek už nemůže nic zastavit. A přece. 
Kolem 9-té hodiny večer se v nedaleké 
trafostanici najednou zablýsklo a byla 
tma. Světlo se ještě vyřešit dalo, měli 
jsme u sebe několik loučí, které bohatě 
stačily na osvícení přístřešku. Co jsme 
ale vyřešit už neuměli, bylo chlazení 
piva a hudba. Obojí se bez elektřiny pro-
vozovat nedalo a tak se pomalu ale jistě 
začalo balit. 

No, ono to balení bylo hodně pomalé. 
S posledními návštěvníky jsme se loučili 
až kolem 11-té hodiny večer! 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří nás 
přišli podpořit, a déšť je neodradil. Dě-
kujeme!!! Právě na tom náš klub stojí a 
bude i nadále fungovat. 

Těšíme se na vás na některé z příštích 
akcí. 

Radek 

Deštivý avšak velmi vydařený táborák!!! 

Titul: VELKÁ malá Západní Austrálie, 1953 – 2013 Češi a Slováci v Západní Austrálii 

Jedinečná publikace vydaná Asociací k příležitosti 60. výročí spolku čechoslováků v WA  

Vydání 1., 100 stran, formát A5, česko/slovensko/anglicky 

Cena: kniha $20, CD $12 včetně poštovného (osobní odběr o dva dolary méně) 

Objednávky zasílejte na e-mail: CzechSlovakWA@hotmail.com 

Nabídka: VELKÁ malá Západní Austrálie  
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Česká škola Perth   

ÚSPĚŠNÁ PRVNÍ NOC S ANDERSENEM 

Úzká spolupráce s Českou školou Melbourne opět přinesla 
své plody! Stejně jako děti v Melbourne se děti z České ško-
ly Perth a pár dalších dětí, letos poprvé zapojily do dnes již 
mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Společným 
čtením pohádek, hraním, dramatizováním, malováním i vy-
právěním jsme oslavili narozeniny nejslavnějšího pohádkáře 
Hanse Christiana Andersena (2. 4. 1805) a Mezinárodní den 
dětské knihy. V dětech jsme tak povzbudili jejich zájem o 
příběhy, pohádky i dětské knížky. A to je to, co by měl tento 
projekt naplňovat v dnešní elektronické době. 

Úplně první Noc s Andersenem se konala v uherskohra-
dišťské knihovně v roce 2000, kde celý nápad k podpoře 
dětského čtenářství vznikl.  Od té doby se rozrostla do mno-
ha dalších míst ČR, Slovenska a zahraničí. Naše škola patřila 
mezi letošních 1397 registrovaných míst, a našich 30 dětí 
se statisticky zapsalo mezi celkem 81 559 zúčastněných 
dětí a dospělých! A celý projekt se děje téměř simultánně, 
takže jednotlivá místa mohou společně komunikovat a spo-
lupracovat. 

My si sice ještě letos na celou noc netroufli, ale alespoň 
jsme program naplánovali až do večerních hodin, kdy kouz-
lo čtení pohádek a vyprávění je největší. Děti nám všem 
nejprve představily svoji nejoblíbenější knížku a bylo moc 
skvělé poslouchat ty nejmenší, jak zaujatě, a hezky česky, o 
své knížce vyprávěly – a za to patří ocenění i vám, rodičům! 
Pak byla řada na nás dětem přečíst téměř celou pohádku O 
ošklivém káčátku a tento příběh nás provázel celým odpo-
lednem. Dramatizace, převyprávění, hry, výroba masek i 
konečné vytváření živých obrazů částí textu, to vše drželo 
děti v akci. Starší děti se hrou vžívaly i do role ošklivého ká-
čátka a popřemýšlely, jak se cítí. Ona tato dávná pohádka 
se vlastně zabývá naprosto nadčasovým tématem, dnes 
tolik diskutované šikany!  

Mezi oblíbené aktivity patřilo i výtvarné zpracování konečné 
labutě, kdy děti vytvářely peří svými dlaněmi namočenými 
do bílé barvy, to si to užily! 

 

 

 

Po společné večeři s rodiči pak nastal čas na vyprávění ve 
ztemnělé zahradě. Za světla svíček skvělá vypravěčka Zoe 
Zmítková rozvinula své příběhy pro dvě věkové kategorie. Ti 
starší se dokonce stihli krásně bát, než příběh vyvrcholil 
vtipnou zápletkou, a jejich fantazie pracovala na plné obrát-
ky. Přesně tak, jak to má při vyprávění příběhů být. A úplně 
nakonec se děti vydaly nočním parkem po stopách ošklivé-
ho káčátka, které je dovedly až ke sladkému pokladu. A to 
se teprve poznali praví hrdinové! 

Děkuji všem rodičům, pomocníkům a hlavně mým kolegy-
ním Katce a Anetě za skvělou a náročnou přípravu jistě ne-
zapomenutelného odpoledne a večera! Příští rok to už bude 
až do rána! Zapojení naší školy do takovýchto projektů nám 
dává podněty a nápady k dalším mimoškolním akcím, do 
kterých se mohou zapojit i ostatní děti z naší komunity. Co 
je však nejdůležitější, že v dětech budují motivaci a zájem o 
český jazyk a podporují jejich sounáležitost k České republi-
ce.  

Na závěr obrovský dík Hance a Mirce z Knihovny BBB v 
Uherském Hradišti v ČR, které celý projekt řídí, na dálku 
nás podporují a povzbuzují, předávají nápady a hlavně své 
nadšení. Děkujeme za organizaci, materiály, emaily i krás-
né památeční pohledy, které nám pro děti z ČR zaslaly. 
Obdivujeme jejich nadšení a vůli dotáhnout celý projekt 
do mezinárodních rozměrů. Už teď se těšíme na příští rok! 

 
Jitka Smith, ředitelka České školy Perth 
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árko, můžeš prosím čtenářům přiblížit, co je vlastně 
náplní Tvé práce?  
Je to hlavně ekonomická agenda. Předávám informace o 
povaze australské  ekonomiky  a ekonomiky Nového 
Zélandu do České republiky. Psala jsem třeba velký člá-
nek do  Czech Trade Review o možnostech pro české 

firmy během australského těžebního boomu. To je takové 
moje gró. Pomohla jsem založit Česko-australskou obchodní 
komoru v Sydney a Česko-novozélandskou obchodní asociaci 
v Aucklandu. Původně ta nejstarší obchodní komora je v 
Adelaide. Tuto komoru založili úspěšní podnikatelé 
v  devadesátých letech a nyní dvacet let po té, to tam už ne-
má kdo převzít. Takže jsem ráda, že mladí podnikaví Češi  se 
rozhodli založit komory a věnují se tomu. Ve spolupráci s 
CzechTourismem propagujeme ČR mezi australskými touro-
perátory. Kromě toho se však věnuji i kulturním a krajanským 
akcím.  
 
Jak ses k této práci dostala, jaký je Tvůj příběh?  
Vždy jsem se ráda učila cizí jazyky a cestovala. Bavilo mě               
i umění a kultura. Po studiu ekonomie v Praze jsem odešla do 
Bruselu na stáž do Evropské komise a tam jsem se setkala s 
mým nynějším manželem a pak jsem s ním odjela do Francie. 
Asi po třech letech jsem se rozhodla přihlásit na konkurz do 
diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí v Pra-
ze. Po dalším působení v Bruselu jsem si podala přihlášku na 
tři diplomatická místa ve světě a vyšlo Sydney. Já jsem sice 
nevěděla, do čeho jdu, v Austrálii jsem před tím nikdy nebyla, 
protože jsem spíš cestovala po Evropě, ale z Austrálie jsme 
všichni v rodině nadšeni.  
 
Jak hodnotíš ekonomickou situaci v ČR?  
Myslím si, že naše ekonomika  poběží opět dobře, máme cel-
kem zajímavé nové investory. V rámci EU jsme na tom v prů-
měru lépe a i tím, že jsme hodně napojeni na ekonomiku Ně-
mecka. Když německá ekonomika funguje tak česká taky. 
Vždy když jsem měla jednání s australskými obchodníky, tak 
velmi oceňovali, že nejsme v eurozóně a zhodnotili to jako 
chytré rozhodnutí.  
 

To byla ekonomická agenda a co agenda kulturní?  
Ano do té jsem se také zapojila. Děláme různé výstavy. Před 
dvěma lety po Austrálii a Novém Zélandu úspěšně putovala 
výstava Krtečka Zdeňka Milera, výstava Jiřího Trnky byla k 
vidění v Melbourne a Adelaide, co nevidět bude v Perthu. 
Letos organizujeme v Sydney a Melbourne výstavu světově 
uznávané české ilustrátorky a všestranné umělkyně Květy 
Pacovské. Snažím se propojovat také kulturu a business. Jako 
příklad uvedu filmový festival, do kterého se mohly zapojit 
české firmy, které mají zájem o budování značky na austral-
ském trhu například Budvar, Becherovka, CzechTou-
rism. Poprvé byl tento festival loni v Melbourne. Druhý ročník 
bude v Melbourne i Sydney a budeme rádi,  když se v budouc-
nu dostane i do Perthu. Filmový festival dá sice hodně práce, 
ale věřím, že to zase naši komunitu stmelí. Letos během festi-
valu proběhne retrospektiva Jana Švankmajera a také si při-
pomeneme 25 let od pádu komunismu, tak nyní připravujeme 
výstavu o Olze Havlové  a výstavu Praha objektivem tajné po-
licie, obě už byly úspěšně vystaveny v Americe. Takže tyto 
akce nás čekají v srpnu a v září a ještě se účastníme Evropské-
ho filmového festivalu v listopadu.  
Letos se také podařilo pozvat Jáchyma Topola do Austrálie na 
Melbournský festival spisovatelů a na Sydneyský festival ži-
dovských spisovatelů.  
 
Jak Australané vnímají Čechy, jako lidi, naši zemi, naše vý-
robky, umění, kulturu?  
Je samozřejmě rozdíl, jestli se setkám s člověkem, který má 
zkušenosti, cestuje atd. Lidé, kteří cestují a zajímají se o histo-
rii, tak ví o Masarykovi, o druhé světové válce. Ví, že jsme byli 
hodně technicky zdatní, a většinou znají ve svém okolí i něko-
ho, kdo je původem Čech. Samozřejmě je i hodně lidí, kteří 
toho moc neví, ale Prahu zná skoro každý.  
 
Markéta: Šárko, moc děkuji, že jsi mi věnovala čas a sdělila 
zajímavé informace, přeji, ať se daří.  
Já také děkuji. Jsem nadšená z toho, jak tady v Perthu fungu-
jete. Klub se značně omladil, jste skvěle sehraní a máte zají-
mavé akce. Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se, že opět do 
Perthu zavítám!   

Vicekonzulka  Šárka Ponroy Vamberová  navštívila Perth.  
TEXT: MARKÉTA CÁSKOVÁ 

 

V krásném dubnovém odpoledni jsem se spolu s předsedkyní České a slovenské asociace v Západní Austrálii Jitkou Smith 
setkala s vicekonzulkou Šárkou Ponroy Vamberovou. Je to velmi krásná a milá mladá žena, která je pro tuto pozici jako stvo-
řená. Otevřeně a  se zájmem mi odpovídala na mé zvídavé otázky. Prozradila mnohé nejen o své profesi, ale i to, jakým pro-
jektům se věnuje a co chystá do budoucna. Poté, co jsme Šárku provázely na procházce po Kings Parku, jsme si odpočinuly v 
příjemné kavárně v Scarborough a tam jsem pro Vás pořídila zajímavé Interview. Později prohlídkou Fremantlu a skvělou 
večeří v tamější restauraci, kam ji přišli pozdravit ještě další krajané, Šárka zakončila svoji návštěvu Západní Austrálie. Mu-
sím přiznat, že byla  z návštěvy více než nadšená. 
Zde slíbené interview. 
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Inzerujte svou firmu v Klokanovi,  

cena inzerátu uvnitř časopisu je $50 / rok,  

barevná reklama na zadní obálce $150 / rok.  

Velikost inzerátu je cca 5.5cm x 8.5cm   

ČESKÁ A SLOVENSKÁ 

K N I H O V N A  
K dispozici jsou české a slovenské časopisy, knihy, stolní hry. 

Otevřeno každý první  čtvrtek  v měsíci od 14:00 do 18:00                     

(a nebo je možné s knihovnicí Vlastou Thomas domluvit jiný čas na tel: 93776470) 

THE RISE 28 Eight Ave, Maylands 1. patro Community Office č.. 8 

2 minuty pěšky od vlaku, zastávka Maylands  
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SUDOKU 

Z Klokanovy kapsy 

Lukáš Vondráček zase nezklamal!  

 Ani naši malou českou skupinku, a ani přeplněný 
koncertní sál, protože, když dohrál poslední notu 
krásného klavírního koncertu od Rachmaninova, 
obecenstvo vypuklo v nadšený potlesk, pískaní, 
dupání a vyvolávání " bravo ". Samozřejmě, že mu-
sel  nakonec  sednout k pianu a přidat ještě jednu 
malou skladbu. O přestávce jsme se snažili se s ním 
sejit, protože jsme nevěděli, jestli zůstane až do 
konce programu. Byl ale příliš okupován povinným 
představováním atd. a tak nám bylo slíbeno, že  ho 
zajistí pro nás po koncertě. Setkání bylo milé, je to 
takový skromný mladý muž: jako kdyby si ani neu-
vědomoval, jaký velký umělec vlastně je. Rád se s 
námi vyfotografoval a podepsal programy, a dokon-
ce slíbil, že když  se naskytne příležitost a bude po-
zván, zase s radostí zavítá a zahraje. Doufáme, že 
zase nebudeme  čekat 7 let. 

Vlasta Thomas 

Krásný zážitek 

V neděli 23.března se naše početná 
česko-slovenská skupina zúčastnila tri-
atlonového závodu v Moora. A podle 
výsledků jsme naši republiku reprezen-
tovali na jedničku. Ale hlavně jsme si 
víkend v Moora ohromně užili. 

Do kempu přímo vedle bazénu, kde se 
závod pořádal, jsme se postupně začali 
sjíždět již v sobotu. Někteří se ubytovali 

v chatičkách, jiní zase ve stanech. Na-
večer se začalo grilovat, později i zpívat 
u kytary, prostě předzávodní pohoda. 
Doprovodný tým fandů ladil předzá-

vodní formu u pivka, závodníci spíše 
volili doping čokoládový! Děti pobíhaly 
po kempu, jezdily na kolech, motor-
kách,  koloběžkách a užívaly si volnost 
a pohodu. 

V neděli hned po ránu se naše skupina 
ve složení Dana, Zuzka, Silvia, Jana, 
Milan, Kamila, Michal, Tomáš a Petra, 
vydala k registraci závodu. Triatlon byl 
rozdělený do tří skupin, podle vzdále-

nosti, nejkratší triatlon 150 m plavání, 
6 km kolo a 1.5 km běhu, prostřední 
350- 12-3 a nejdelší 650-18-4.5. Každý 
si vybral závod, na který měl chuť a 
sílu, připravil si plavecké, cyklistické a 
běžecké vybavení a hurá na start. Naše 
veselá česky mluvící skupinka byla asi 
dost hlučná, protože pár závodníku 
kolem komentovalo, že si nejsou jisti, v 
jaké zemi to vlastně jsou, když všude 

slyší nějaký zvláštní cizí jazyk.  

Při závodě nám všem moc pomáhal náš 
tým fandů, složený z manželů, dětí, 
babiček i dědečků. Atmosféra byla fajn 
a všichni se navzájem povzbuzovali i v 
závodním poli. Naše česko-slovenská 
skupina si vyzávodila 2 první místa a 
jedno druhé. Pro většinu z naší skupiny 
byl triatlonový závod premiéra a všich-
ni se ji zhostili na jedničku. Jsem na vás 
všechny moc pyšná a těším se za rok 
znova v Moora. 

Petra Jerejian 

Triatlonový závod v Moora 
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Česká škola Perth 
pro děti od tří let 

Kde:Woodlands Primary School, 7 Bentwood Avenue, Woodlands 

Kdy: školní soboty od 9:30 do 12:00 

      Škola nabízí odbornou předškolní a školní výchovu v českém 
jazyce.  

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

a seznamuje s českou kulturou i tradicemi. 

Další informace: Jitka Smith  (08) 9245 8137 

Email: CeskaSkolaPerth@yahoo.com 

Česká playgroup 

pro rodiče s dětmi od 0 do 5 let 

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: 

Helena Tippett 0401577661 

     tippett@westnet.net.au   

Média 

Slovenská 

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

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

Česká 

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

Čechoaustralan www.cechoaustralan.com 

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

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

“Rainbow” 
Balíčky komunitní péče pro starší generaci 

 Služby: Osobní péče - Úklid - Nákupy - Sociální podpora 

 Šíříme informace o naší péči pro starší mezi malými východo-
evropskými 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 

Radio Czech & Friends  95.3 FM 

každé pondělí 16:30-17:30 

kontakt, záznamy vysílání a další bonusy na internetové adrese  

www.radiovysilaperth.com  

Tel:  08 9249 6491 

Radio SBS  96.9 FM  na 3 kanále SBS digitálního vysílaní 

Každý čtvrtek 17:00-18:00 česky 

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

Každý pátek  15:00-16:00  slovensky 

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

Sv. Omša 
 

Srdečne pozývam na katolícku Sv. Omšu a posedenie                  
v hale  pri kostole. 

              8. June       11.30 

10. August   11.30 
 

Our Lady Queen of  Poland 
35 Eighth Avenue, Maylands 
V prípade potreby krstu, sobášu, pohrebu, návštevy chorých, prosím kon-
taktujte ma na: 

Rev. Fr. Pavol Herda 
215 Morley Drive 6054 Kiara WA 

Mobile: 0401 511 302 

  calidusps@gmail.com 

Slovenské evanjelické bohoslužby  
 

Sa budú konať 25. mája  a 25. júna   

o 16:00 hodine   v St Johns´Lutheran Church na                                                     
16 Aberdeen Street Northbridge. 

Všetci sú srdečne vítaní. 

O bližšie informácie sa obráťte na  

Rev Milo Velebír—Ph 0413 650 429 

Milo.velebir@gmail.com 

Knihovna a Senior klub 
Otevřeno každý první čtvrtek v měsíci 

The Rise – 1. patro – Community Office č. 8  
28 Eighth Avenue, Maylands 

Knihy, časopisy, stolní hry; zdarma káva a čaj 

 Kurzy českého jazyka pro dospělé  
 

Výuka češtiny pro dospělé probíhá každé úterý podvečer a 
sobotu dopoledne, a to ve třech úrovních: Začátečníci, mír-
ně pokročilí a pokročilí. Učebnice Lída Holá, Akropolis: New 
Czech Step by Step. Cena kurzu je $12/lekci.  
Úterní výuka: The Rise, Community Office č. 8 (1. patro), 28 
Eighth Avenue, Maylands 
Sobotní výuka: Woodlands Primary School, 7 Bentwood 
Avenue, Woodlands  

Podrobnosti k výuce najdete na našich webových stránkách 
www.CzechSlovakWA.org.  
Bližší informace také u ballashley@hotmail.com (AJ) anebo 
gabbieperth@gmail.com (ČJ, AJ).  

mailto:tippet@westnet.net.au
http://www.noviny.20m.com/
http://www.radiovysilaperth.com/
mailto:calidusps@gmail.com
http://www.CzechSlovakWA@hotmail.com
mailto:ballashley@hotmail.com
mailto:gabbieperth@gmail.com
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK   2014  

         
          1. 6. 2014            Dětský den 
        28. 6. 2014            Pyžamový večírek         
        16. 8. 2014            Vepřové hody 
        Říjen 2014             Kempování 
 

 

Bližší informace o plánovaných akcích se 
dovíte z dalších čísel KLOKANA. 

 

Těšíme se na vaši účast! 

KONTAKTY NA KONZULÁTY A VELVYSLANECTVÍ 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Velvyslanectví ČR     

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

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

Konzulát ČR 
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  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Veľvyslanectvo SR 

Velvyslanec: Dr. Igor Bartho 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley  
CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: emb.camberra@mzv.sk     Web: www.mzv.sk/canberra 
 

Honorárny konzulát SR 
Honorárny Konzul: Ing. Pavol Faix 
Unit 4, 193 Guildford Rd 
Maylands WA 6051 
Poštová Adresa: 
PO Box 265 
Maylands WA 6931 
Telefón: 0411 552 517          
E-mail: consul@fortix.com.au                                                                                                                                                                                                               
 

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR 
47 Culgoa Circuit, O’ Malley   
CANBERRA 2606 
Telefón: (02) 6290 1516 
Fax: (02) 6290 1755 
E-mail: cons.canberra@mzv.sk     Web: www.mzv.sk/canberra 

Úradné hodiny: 
Každý piatok 9.00 - 12.00 
Pred návštevou je dôleži-
té dohodnúť si stretnutie 
telefonicky. 

Redakční informace: Uzávěrka každého čísla je k 1. dni v měsíci.                                                                                                                         
Redakce nebere žádnou zodpovědnost za dopisy zaslané do Klokana k vytištění. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. 

Členství v České a slovenské Asociaci v Západní Austrálii                                                                                  
 Czech & Slovak Association in Western Australia, Inc. je krajanským spolkem Čechů a Slováků žijících v Západní 

Austrálii. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku a vyplněním členské přihlášky. 
Členství je možné zaplatit: 

 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!  

 Zasláním šeku/money order na naši adresu: 6/321 Harborne Street, Glendalough WA 6016 
 Osobně na některé z klubových akcí. 
 
Po zaplacení členského příspěvku na příslušný rok obdržíte členskou kartu. Prezentace karty Vám zajistí slevu    
na vstup u některých klubových akcí. V členských poplatcích je také zahrnuté pravidelné zasílání časopisu Klokan. 
Další možností je odebírat pouze měsíčník Klokan, bez členství. Tato varianta je za poplatek $18 a je nutné      
informovat na adrese asociace (6/321 Harborne Street, Glendalough WA6016)                                                                
nebo emailu (CzechSlovakWA@hotmail.com) o adrese, kam si   přejete Klokana zasílat. 

                                                                                                                                                                                     
Příspěvky na rok 2014 

Abychom byli schopni Vaši platbu identifikovat, uveďte v poznámce příjemci Vaše jméno!  

Rodina             $35,00                                                                                                            Jednotlivec                  $25,00 

Penzisté - pár $20,00                                                                                                            Penzista jednotlivec   $15,00  

Studenti - pár $20,00                                                                                                            Student jednotlivec   $15,00 

mailto:consular_sydney@mzv.cz
http://www.facebook.com/pages/Dover-Heights-Australia/Consulate-General-of-the-Czech-Republic-in-Sydney/127697888610?ref=ts
mailto:CzechSlovakWA@hotmail.com
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