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Text nesmí být delší než 1800 znaků vč. mezer :
V této asociaci pusobim od roku 2013. Doposud ma ucast byla aktivni zejmena pri pomahani s
pripravami udalosti, jako je Mikulas nebo Ceske Velikonoce.
Kdyz jsem v asociaci zacinala, byla jsem studentem a nemela moc casu, v soucasne dobe je ma
pracovni pozice stabilni, a proto bych se chtela v asociaci ucastnit aktivneji.
Na letostni rok jsem navrhla organizovani mensich vyletu po Parizi a jejim okoli (zajimavé pamatky,
muzea, zamky) nebo spolecna setkani na ruznych parizskych festivalech ci trzich (nejblizsi jsou Svatek
Vinobrani v rijnu a pak Vanocni trhy ve stredovekem meste Provins).
V roce 2012 jsem zalozila na facebooku skupinu « Cesi a Slovaci v Pariiizi… ». Jejim prostrednictvim
jsem se snazila v nasledujicich dvou letech seskupovat Cechy a Slovaky, nebo zajemce jakekoli
narodnosti, pri poznavani Parize a okoli. Aby nebyla setkani prilis formalni, casto se jednalo o formu
jednodennich ci odpolednich vyletu nebo veceri. Letos bych chtela v tomto duchu pokracovat prave
pod zastitout teto Asociace.
S ostatnimi cleny bych take rada usporadala nove spolecenske akce, na jare bych chtela zorganizovat
vecirek ve stylu 20.let.
Dale bych rada zkusila ziskat prostory pro pravidelne akce asociace tak, aby tuto byly garantovany
pro alespon cely pristi rok a nevznikaly problemy prave kvuli pronajmu prostoru. Na tomto bodu je
zapotrebi zapracovat i s ostatnimi cleny asociace.
V Parizi existuje take jiz nekolik let Asociace Echanges Internationaux à Paris zamerujici se na
zahranicni studenty, ktera porada pravidelne zajezdy po Francii a do blizkeho zahranici. Tato asociace
nabizi take nejruznejsi workshopy, zajmove kurzy ci vecerni akce. S touto asociaci bych rada navazala
spolupraci a jejim prostrednictvim nabidla clenum asociace ucast na nektere z techto akci.

