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Vážení členové a přátelé klubu,  

dovoluji si tvrdit,  že tento rok byl  nejúspěšnějším rokem ze všech za dobu naší krátké existence, a to 

v mnoha aspektech, a tak máme dnes co oslavovat. Byl to velice významný rok, kdy jsme zažili 

spoustu věcí poprvé.  

Poprvé jsme obdrželi významnou částku finanční podpory, od MZV ČR,  Bay Trust, a MOE NZ  která 

nám umožnila fungovat bez finančního tlaku.  Poprvé jsme se zúčastnili Mezinárodní Konference 

Českých Škol, v Melbourne v Austrálii. Poprvé jsme pořádali akce určené jen pro dospělé: Filmový 

Večer, v kině Rialto, na který dorazil rekordní počet 64 účastníků a besedu s Dr Uzlem a Pepou 

Štrosem O Sexu...   

Mně největší radost přineslo, otevření České Školky, 1.2.2015. Je vidět,  jak  naše komunita roste 

„jako z vody“, a je  možnost ovlivnit češtinou dětičky od útlého věku...z toho mám ohromnou radost. 

Práce s předškoláčky mě moc baví a naplňuje. A mám radost, že se zapojila také učitelka Kamila L, 

která nám tu „spadla do klína“.  Jako nazavolanou.  

 

Uskutečnili jsme celkem 9 kulturních akcí, některé jsou již tradične každoroční,  jako Mikuláš, Letní 

tábor, Velikonoce, a akce nové jako: Noc s Andersenem, Pohádkový maškarní bál, Pálení Čarodějnic.. 

  

1. Pohádkový maškarní bál 

2. Filmový večer 

3. Letní Tábor 

4. Noc s Andersenem 

5. Táborák 

6. Talkshow s Dr Uzlem 

7. Velikonoce 

8. Multikulturní festival 

9. Pálení Čarodějnic 

 

Nastávající rok se můžeme opět těšit na tradiční akce i nové akce, jako zimní tábor Lyžák a loutkové 

divadlo. Čeká nás první konference Českých Škol na Novém Zélandě a odstartování naší nové webové 

stránky, která nám přinese další cestu komunikace s vámi.  

Mám velkou radost,  že moje vize a nadšení pro věc je sdíleno, a že se zapojili noví lidé,  kteří klubu 

výrazně přispívají svým vlastním nadšením a schopnostmi, jako Klára, Kamila L a Petr. Moc si jejich 
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podpory cením. A samozřejmě také pomoci Janay Benfell a její dokonalé účetnictví, Jany Bennett a 

kupu práce co odvedla jako sekretářka,  a Jany Heller, která potichu píše klubovou kroniku. 

  Mám radost z toho že naše akce přinášejí mnoha lidem a zejména dětem  zábavu, přátelství a 

podporu v naší malé československé komunitě. Tradice a jazyk se nám tak společně daří zachovat a 

předávat nové generaci, a naše děti tak mohou být hrdí na své kulturní dědictví. 

 „It takes a village to raise a child“, a my jsme naprosto úžasná vesnice))  

Když jsem se rozhodla před více než dvěma roky klub založit, proto, abych mohla učit svého  syna 

češtinu,  sbírala jsem rady a zkušenosti z Českého klubu ve Wellingtonu  a Aucklandu, a moc jim za 

ně děkuji.  Věděla jsem, že potřebuji tým, bez ktého bych se do takové akce nepouštěla.  

O dva roky později, díky vám všem fungujeme tak skvěle, že za námi nyní jezdí právě z těchto měst 

„okukovat jakto že nám to tu tak dobře šlape“. Stěhují se nám sem rodiny, právě protože se chtějí 

k nám připojit a navštěvovat Českou Školu...a děti ve škole píší eseje o tom, co zažili na akcích 

českého klubu. Viva!   

Není to výsledek jen mojí práce, ale nás všech, to že tu pracujeme nezištně a vážíme si práce jeden  

druhého a chováme se k sobě s respektem. Jen tak dál!  

A nakonec, nezapomeňte, že tento klub je tu pro vás a o vás, a proto se nebojte přijít za kterýmkoliv 

členem výboru, pokud máte jakékoliv nápady, návrhy či připomínky.  Výbor se schází každý měsíc, 

zpravidla poslení týden, a na schůzky jsou všichni vřele vítáni.  

Takže další zábavný rok přeje všem 

 

 

Dana 

President 

 

 

 

 

 


