
 
 
Vážení krajané, 
 
V čase přicházejícího jara nastává kařdoročně také změna ve výboru naší krajanské organizace. S 
nastávajícími volbami ti, kteří ji věnovali v posledním termínu energii a svůj volný čas, 
zaslouženě odchází a předávají místo novým ochotným dobrovolníkům. 
 
Dovolte mi, abych se jako odstupující členka výboru tak trochu zamyslela nad posledními šesti 
roky věnované práci pro CCBA. Vzpoměňte si se mnou na můj první telefonát vám - na pozvání 
na večeři a film, na nějaký ten koncert, soutěž o nejlepší víno, či na Silvestra. Bylo to dost dávno 
a stejně se zdá, jako by to bylo včera. Jsem ráda, že jsem tímto měla možnost se s vámi všemi 
poznat a navázat mnoha nová přátelství.  
 
Jsem velmi vděčná vám všem, kteří jste ochotně pomáhali při přípravách výborných večeří a 
zákusků, při úklidu v kuchyni a vůbec s jakoukoliv přípravou všech akcí. Bez vás by nebylo 
možné ani filmové večery ani nic jiného v klubu uskutečnit. Jsem také vděčná vám všem za vaši 
návštěvu těchto akcí. Měli jsme radost, když vám chutnalo a dobře jste se pobavili. Svou 
přítomností jste přispěli nejen k příjemné atmosféře v klubu, ale také nemalou mírou k provozu 
naší historické budovy. A tím jste se zasloužili na udržení a pokračování toho, co nám naši 
předchůdci obětavě vybudovali.  
 
Hlavním posláním výboru CCBA je udržení organizace v co nejlepší finanční situaci. Během 
posledních šesti let se nám postupně podařilo dosáhnout finanční základny, která v historii klubu 
nemá obdoby. A to nejen tím, že vy, krajané, navštěvujete akce a klubový bar, ale také tím, že se 
stanete členy, že pošlete peněžní dotace na klub i na Říčku, i jinak organizaci podporujete. 
Dalším přínosem k dobré finanční situaci je skutečnost, že výbor značně snížil zbytečné výdaje a 
náklady na provoz budovy. Zároveň skoro veškeré menší opravy a údržby byly provedené 
ochotnými členy, kteří klubu věnovali svůj čas, energii a často také materiál. Děkuji všem, kteří 
se na tomto ůspěchu - ať už jakýmkoliv způsobem - zasloužili. 
 
Zároveň se chci zmínit, že za posledních šest let veškeré provozní náklady (pozemkové daně, 
electrika, plyn, telefon, internet, pojistění budovy, potřebné licence a další poplatky) byly placeny 
výhradně z prostředků CCBA. Jen rozsáhlé opravy naší budovy, které proběhly v roce 2004 a 
2005, byly částečně hrazeny vaší štědrou sbírkou přes 6,500.00 dolarů, dále dotací 6,000.00 
dolarů z Folkloramského účtu a dotací od provinční vlády.  Díky vám všem! 
 
Pokračujme tedy v tom, aby i nové složení výboru CCBA mohlo uskutečnit tak potřebné příští 
opravy budovy, aby naše malá organizace prosperovala a měli jsme se i nadále kde scházet a 
nadále udržovat naše krásné jazyky a kulturu.  
 
Budoucímu výboru ze srdce přeji všechno nejlepší a hodně úspěchů a s vámi ostatními se těším 
na shledanou v klubu u skleničky červeného. 
 
Zdraví, 
 
Věra Pražáková 


