
Aloha, 

V pondělí proběhla schůze AGM, a v pivovaru jsme se potakali s více než 30ti Čechy, takže párty století se 
velice vyvedla:-)) Náš oranizační tým se rozrostl na rekordních 10 členů. Srdečně vítám Lenku Hejdukovou a 
Katerinu Felkovou mezi nás.  

A hlavně! Máme nového presidenta. Hurá. S radostí předávám roli Petrovi Faitlovi, který klubu už tři roky 
pomáhá v roli Technology Manager, aneb naše krásné webové stránky, a vše ostatní v oboru marketing  & 
design. Petr je velice schopný ve všem a nemám pochybnosti že by roli skvěle nezastal a proto je mi velkým 
potěšením že Petr roli presidenta přijal.  Petr je také skvělým tatínkem tří malých dětí, a tak prosím berte 
ohled, rodina je vždy na prvním místě :)  

Dále bych chtěla poděkovat Áje Hansen, která “zachránila situaci” a ujala se role General Secretary.  

Mě můžete nadále kontaktovat na adrese: dana.dunford@csclubtauranga.nz. Budu figurovat v organizačním 
týmu jako Special Events Manager, neboli pořádat tábory a podobné outdoorové akce a uvidím se s vámi 
každý druhý víkend ve školce. 

Děkuji týmu za krásný dárek a všem za podporu. Takže kdyby něco – tak nic:)) 
Dana 
  

Hi, 

On Monday we have had our AGM and we met over 30 Czech people in the brewery, it was a truly party of the 
century:-)) Our organizational team now have a record number: 10 members. Very warm welcome to Lenka 
Hejdukova and Katerina Flekova! We are happy to have you on board. 

It is my pleasure to  pass over the role of President to Petr Faitl. Petr has been helping the club in his role of 
the Technology Manager for over three years, alias our stunning web page, and everything else concerning 
design and marketing. Petr is very capable, and I have no hesitations to know he will do well. I am very 
pleased Petr accepted the role. Petr is also an amazing father of three little children, so please consider this, 
as family always comes first. 
  
Also big thanks to Aja Hansen, for taking on the role of General Secretary, she basically saved the day.  

You can still contact me on dana.dunford@csclubtauranga.nz. I will stay in the Organising Team as a Special 
Events Manager that means organising outdoor camps and other special events. I will also see you at 
playgroup every second week or so. 

Thanks to the team for a great gift and all others for support.  

Take care 
Dana 


