
  
Milé kolegyně, milí kolegové,  

Dovolte mi, jménem výboru Askot pozvat Vás na výroční valnou hromadu. Jak již bylo 

avizováno dříve, bude se tato konat v poněkud neobvyklém termínu, a to především vzhledem 

k jejímu trochu netradičnímu rázu. Jak jistě víte, naše asociace oslaví v příštím roce 30. výročí 

svého vzniku, a proto jsme se rozhodli uspořádat valnou hromadu v pozměněném formátu 

tak, abychom všichni společně mohli toto jubileum oslavit.  

Valná hromada se uskuteční 7. února 2020, a to v prostorách Klubu Lávka. Oficiální část 

valné hromady započne v 17:30 a bude zahrnovat veškeré tradiční body tak, jak to po nás 

požadují stanovy Askotu. Tato oficiální část by měla skončit nejpozději v 19 hodin a poté bude 

následovat část méně formálnější, o to však, snad, příjemnější, v rámci které bychom oslavili 

naše společné výročí – zavzpomínali na staré časy a podiskutovali i s celou řadou pozvaných 

hostů. V rámci této části je připraveno samozřejmě i slavnostní občerstvení a pokud vše 

dopadne tak, jak má, tak by součástí programu měla být i kulturní vložka. Pro naše vážené 

emeritní členy a pro pozvané hosty tedy platí začátek akce v 19 hodin, po skončení oficiální 

VH, která je jen pro řádné členy.  

Vzhledem k tomu, že je třeba v předstihu zajistit a objednat příslušné množství občerstvení a 

míst, rádi bychom Vás touto cestou poprosili o zaslání informace, zda se nadcházející valné 

hromady zúčastníte. Je to důležité především z logistických důvodů – musíme nejpozději dva 

týdny před konáním VH objednat to správné množství pohoštění. Prosím tedy o zaslání 

informace o účasti nebo neúčasti nejpozději do pátku 17. ledna 2020. Pokud od Vás v tomto 

termínu neobdržíme žádné vyjádření, budeme to brát tak, že se valné hromady účastnit 

nehodláte.  Předem moc děkujeme za pochopení a spolupráci, umožní nám to lépe 

nadimenzovat celou akci a neplýtvat zbytečně rozpočtem naší asociace.  

Předběžný návrh programu VH je následující:  

1. Zahájení VH a volba orgánů VH 

2. Zpráva o činnosti 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2019 

4. Návrh rozpočtu na rok 2020 

5. Členská základna  

6. Webové stránky Askot.cz 

7. Naše členství v organizaci FIT 

8. Změna ve složení výboru 

9. Různé 

10. Ukončení VH 

11. Neformální část – vystoupení hostů, kulturní program, volná zábava 

Abychom se mohli co nejefektivněji zhostit oficiální části VH, zašleme Vám v předstihu veškeré 

podklady k projednávaným bodům. To by nám mělo umožnit věnovat patřičný čas diskuzi 

k jednotlivým bodům a přitom dodržet naplánovaný harmonogram.   

Doufám, že se 7. února sejdeme v co nejhojnějším počtu.  



  
Celý výbor se na Vás těší!!! 

Závěrem dovolte popřát vše nejlepší do nadcházejícího roku, mnoho osobních i pracovních 

úspěchů, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti! 

Za výbor Askotu 

Daniel Svoboda 

 

 


