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Název postu, o který se kandidát hodlá ucházet : predseda  
 
Text prezentace, v němž kandidát upřesní svůj profil, vztah k asociaci a program. Text nesmí být 
delší než 1800 znaků vč. mezer :  

V asociaci pusobim pouze rok a pul, za tuto dobu jsem nicmene na sebe vzala radu 

povinnosti. Predevsim jsem mela na starost finance v roli pokladnika, jez obnasela napriklad 

vyplnovani zadosti o dotace a vypracovani vyuctovani, sestavovani rozpoctu, analyzovani 

prijmu a vydaju a vyjednavani s bankou o vysi poplatku. Dale jsem se aktivne ucastnila chodu 

asociace – odpovidani na maily, publikovani clanku, animace facebookove stranky, udrzovani 

databaze kontaktu, spolu organizovani porad, reprezentace asociace vuci nekterym externim 

partnerum.  

Nektere z akci asociace se konaly mimojine na muj popud : napr. debata o korupci v listopadu 

2013, vzpominkovy vecer na Vaclava Havla v prosinci 2013, koncert v ramci Fête de la 

musique v cervnu 2014. Na organizaci temer vsech asociacnich akcich jsem se vyssi ci mensi 

merou podilela.  

Vzhledem k tomu, ze jsem jiz ve Francii 12. rokem, tuto zemi a jeji parizske prostredi dobre 

znam. V oblasti ceskych krajanu se pohybuji mene dlouho, myslim ale, ze jsem za tu dobu 

stacila poznat vsechny hlavni aktery a „pravidla“, na zaklade kterych tento svet funguje.  

Vyctem meho pusobeni v asociaci a zminenim kompetenci bych rada ukazala, ze mam 

veskere predpoklady k tomu stat se jejim predsedou. Je to role, ktere se – pokud budu zvolena 

- zhostim rada a kterou budu vykonavat na zaklade svych schopnosti a sil pro dobro asociace 

v ramci vize, kterou pro asociaci mam.  

Nehodlam fungovani asociace ani jeji smerovani nejak zasadne menit – rada bych 

pokracovala v tom, co bylo pocato mymi predchudci. To se tyce obzvlast dlouhodobych 

cinnosti :  

- Poskytovani rad nove prijizdicim Cechum (Erasmus vecery, zodpovidani dotazu na 

mailu a facebooku) 

- Rozvijeni stranek pro krajany ve spolupraci s velvyslanectvim 

- Prodlouzeni a rozsireni pruzkumu tykajici se navratove politiky  

Rada bych take, aby byla asociace nadale vnimana jako spolehlivy a pokud mozno 

rovnocenny partner pro ostatni spolky a aktery, at uz se to tyka velvyslanectvi, Ceskeho 

centra, ostatnich krajanskych asociaci a v neposledni rade Senatu.  

Co se tyce novych smerovani asociace, tady take me ambice nebudou nijak revolucni, budou 

pokracovanim nasi stale snahy : 

- Vice otevirat asociaci Francouzum (debaty ve francouzstine; prozkoumat hloubeji 

moznost delat „Erasmus vecery“ pro Francouze) – toto by nam melo umoznit jednak 

rozsirit nasi bazi a jednak se stat dulezitejsim partnerem napr. pro Ceske centrum 



- Snizit nasi zavislost na jednom seskupeni nebo organizaci (at uz se to tyce Ceskeho 

centra v oblasti poskytovani prostoru nebo jinych organizaci) – tady uz nejake kroky 

byly podniknuty v ramci spoluprace s Beashka nebo Cité universitaire  

- Spolupracovat casteji s ostatnimi asociacemi (napr. s Marketou Hodouskovou, 

Ceskou katolickou besedou a ostatnimi) – umozni nam to spojit nase sily a 

organizovat vetsi, viditelnejsi akce pri vynalozeni stejneho mnozstvi casu a energie  

- Pracovat na financni nezavislosti asociace (napr. sponsoringem)  

Posledni, ale dle meho nazoru jedna z nejdulezitejsich ambici, ktere pro asociaci mam, je jeji 

zprofesionalizovani. Jsme jiz asociace zavedena, ktera si ziskala jmeno a dokazala spoustu 

veci. V nasledujicim roce je treba nasim rozrustajicim aktivitam prizpusobit interni fungovani 

– zefektivnit ho, a nektere role v ramci mezi zpoloprofesionalizovat (napr. skrz skoleni o 

financich pro noveho pokladnika). 

 


