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Název postu, o který se kandidát hodlá ucházet: předseda 

 
 

Kdo jsem: Ve Francii jsem byl na Erasmu, vystudoval magisterské studium na Sciences Po Paris a 
v současnosti pracuji jako konzultant v oblasti mezinárodních strategií v Ernst & Young v Paříži.  
 
Můj vztah k asociaci: Spolu s Lenkou Belkovou, Dominikem Zuntem a dalšími jsem ČSMPF 
spoluzakládal, od září 2012 jsem předsedou sdružení 

 
Prezentace 
Asociace vstupuje do třetího roku své existence. Máme za sebou řadu úspěchů, na které můžeme 
navázat, i hodně nápadů do budoucna. Samozřejmě je i celá řada věcí, které musíme vylepšit. Proto 
navrhuji: 
 

1. Řízení asociace 

 Rozšířit okruh aktivních členů, aby činnost asociace byla dobře personálně 

zajištěna. Spolupracovníky pro konkrétní projekty i obecně v asociaci je nutné hledat 

aktivněji během akcí, zejména české hospody. 

 Řídit asociaci transparentně – pořádat pravidelné porady (každý měsíc), valnou 

hromadu (1x/semestr). Důležité informace o dění v asociaci posílat v krátkém newsletteru 

členům (1x/měsíc). 

 Dodržovat vyrovnaný rozpočet, financovaný členskými příspěvky, dotacemi MZV na 

konkrétní akce a prostřednictvím sponzorských darů (finančních i nefinančních). 

 Zahájit spolupráci s Maison des association du 6e – zapůjčování místností pro 

pořádání porad, účast členů asociace na tamních školení,… 

 Snažit se nalézt dodatečné prostory pro pořádání akcí, z důvodu vytíženosti 

Janáčkova sálu Českého centra během rekonstrukce 

 Prohlubovat spolupráci s partnerskými institucemi a spolky (České centrum, ZÚ, 

Sokol, ČSBH, V4,…) 

2. Program asociace 

 U akcí pro širokou veřejnost zachovat stávající formát: česká hospoda / 1x za měsíc, 1 

debata / semestr, 2 větší akce: v zimě Mikuláš, v létě výstava, koncert, interaktivní přednáška. 

Debaty by měly umožnit nahlížet na Českou politiku, společnost, ekonomiku a kulturu českou i 

francouzskou perspektivou – hosty by tedy měli být alespoň Čech a jeden Francouz/Čech 

žijící delší dobu ve Francii.  

 Výlučně pro členy asociace: 

o uspořádat alespoň jednu teambuildingovou akci za rok.  

o nepravidelně pořádat setkání se zajímavými hosty („bytové semináře“). Takové 

večery mohou podpořit aktivní členství v asociaci a pocit sounáležitosti s ní 


