
  
Milé kolegyně, milí kolegové,  

Jménem výboru Askot si Vám dovoluji zaslat pár stručných informací před koncem roku ještě předtím, 

než nás všechny beznadějně pohltí předvánoční shon.  

1. Valná hromada 

Nemohu začít jinak než tradiční informací o konání výroční řádné valné hromady, jejíž termín byl letos 

stanoven na 11. LEDNA OD 17:00 HODIN v našem sídle na Senovážném náměstí. Číslo místnosti bude 

ještě definitivně upřesněno dle disponibility v daném termínu.  

Předběžný návrh programu VH je následující:  

1. Zahájení VH a volba orgánů VH 

2. Zpráva o činnosti 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2018 

4. Návrh rozpočtu na rok 2019 

5. Členská základna  

6. Webové stránky Askot.cz 

7. Naše členství v organizaci FIT 

8. Volba člena výboru Askot (po odstoupení G. Babulíkové) 

9. Různé 

10. Ukončení VH, občerstvení, volná zábava 

Vzhledem k tomu, že výbor po celý první rok fungoval pouze ve 4 členech (ve stanovách máme 

zakotvený výbor pětičlenný), bude na VH třeba zvolit pátého člena, který naše řady doplní. Rád bych 

vás tedy tímto vyzval, abyste zvážili vaši případnou ochotu se o uvolněné místo ve výboru ucházet. 

Myslím, že to až tak extrémně časově náročné není a stávající výbor nového člena / novou členku velice 

ocení. Jen velice prosím a apeluji, aby se o funkci ucházeli pouze ti, kteří ji pak skutečně budou ochotni 

po celé období vykonávat, abychom se opět nedostali do stejné situace jako v letošním roce… 

Dle platných stanov bychom měli mít návrh uchazečů o členství ve výboru min. jeden týden před 

konáním VH, pokud tedy někdo kandidaturu zvažuje, dejte nám, prosím, vědět, příslušnou informaci o 

uchazečích výbor následně všem členům před valnou hromadou rozešle, abyste měli možnost si 

rozmyslet, komu dáte svůj hlas.  

 

2. Webové stránky 

Již v minulém Praskotu jsem informoval o našich webových stránkách a o úskalích, se kterými se 

potýkáme. Rozhodli jsme se, že dáme možnost všem členům předložit vlastní podněty, zkušenosti 

či nápady ohledně toho, jak by funkční stránky měly vypadat a na základě toho se rozhodneme, jak 

s nimi dál naložíme (již jsem upozorňoval, že stránky jsou vybudované v systému, který nám toho 

moc neumožňuje a na venek jsou prakticky neviditelné). Tímto tedy všechny vyzývám, aby se nad 

touto problematikou zamysleli a veškeré podněty, nápady, připomínky, kritiky, dotazy zaslali 

nejpozději do 6. ledna buď na mail info@askot.cz, nebo přímo na můj mail dansvoboda@volny.cz  

Veškeré Vaše názory a připomínky dáme dohromady a pokud z toho vyplyne nějaký rozumný 

průsečík, pokusíme se do valné hromady něco připravit tak, abychom se na VH mohli dohodnout 

ohledně dalšího postupu.  
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3. Podpora kurzů a seminářů 

Opět připomínáme možnost zorganizovat si různé refreshery, kurzy tlumočení apod., na 

kterých se Askot může případně finančně podílet. Zmiňovali jsme to především v souvislosti 

s malými jazyky, nicméně tato možnost platí i pro všechny ostatní. Askot může především 

přispět na pronájem kabin, případně na lektora. Je však třeba, aby si uchazeči kurz 

zorganizovali a Askotu předložili žádost o příspěvek.  

 

4. Naše členství ve FIT 

Od FITu jsme dostali zprávu o činnosti za období duben – listopad 2018. Zprávu Vám rovněž zasílám 

jako přílohu k Praskotu a bude uveřejněna i na našich webových stránkách. Mělo by vám pomoci 

udělat si obrázek o tom, do jaké míry je pro nás členství ve FIT relevantní a přínosné. Připomínám, 

že na základě četných podnětů budeme o tématu setrvání ve FITU diskutovat a hlasovat na lednové 

valné hromadě. Případné další dotazy ohledně členství ve FIT směřujte, prosím, na Šárku 

Holišovou.  

 

5. Členská základna 

V současné době máme dvě nové kandidátky na členství :  

Lucie Bransten – čekací lhůta běží od 28.11.2018 (A: čeština, B: angličtina, němčina) 

Jana Klokočková – čekací lhůta běží od 22.10.2018 (A: čeština, B: rumunština, moldavština) 

V souladu se stanovami tedy běží roční čekatelská lhůta, v jejímž průběhu mají členové možnost se 

ke kandidatuře vyjádřit.  

 

6. Technické otázky 

Zde telegrafické shrnutí od Zuzany Stašové (podrobnosti příp. na VH): 

Technické záležitosti: 

TOP hotel - v hlavním sále v pevných kabinách příliš vysoké stoly. Přislíbili nápravu, budu dále 

kontaktovat, ale musím říci, ze kontaktní moc nejsou. 

Ministerstvo životního prostředí - kontaktovali nás kvůli vybudování nové kabiny, hned jsem měla 

schůzku s jejich technickým radou - konstruktivní jednání. Zatím je vše na úplném počátku, budu 

monitorovat. 

 

To by byly asi tak nejzákladnější informace, podrobněji se ke všemu dostaneme na valné hromadě.  

Pokud by kdokoli měl nějaký podnět či téma, které by, dle jeho názoru, mělo být projednáno na 

valné hromadě, dejte, prosím, vědět a my se pokusíme to v maximální možné míře zohlednit.  



  
Závěrem mi už snad jen dovolte popřát jménem svým i jménem celého výboru Askot klidné a 

pohodové prožití vánočních svátků a doufám, že se v co nejhojnějším počtu sejdeme 11. ledna na 

valné hromadě.  

Za výbor Askot 

Daniel Svoboda 


