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Informační bulletin č. 12/2019 

 
Milí přátelé, 
 

nabízíme vám shrnutí toho, jak Spolek a české sekce prožily rok 2018, jehož hlavním bodem 
byl velký společný projekt: vydání francouzského překladu knihy Jiřího Hnilici o českých 
a československých sekcích. Těší nás, že komunita absolventů se dokázala spojit při zrodu tak 
důležitého počinu.  
V bulletinu však najdete i další informace o dění kolem sekcí ve Francii i u nás – přečtěte si je 
a napište nám zpětnou vazbu nebo své podněty. Za obojí budeme rádi! 
 

Děkujeme za vaši podporu! 
 

Kristýna Křížová, Karolína Zamora, Veronika Kraupnerová, Alena Baljajevová,  
Filip Šváb, Ondřej Dušek 
dijon-nimes@email.cz 

 

Stalo se ve Francii 

Uvedení knihy Un rêve tchèque en France: 
L’histoire centenaire de la scolarité des lycéens 
tchèques à Dijon, Nîmes et Saint-Germain-en-Laye 
 

Knihu o českých (československých) sekcích ve 

francouzštině jsme vydali s cílem splatit dluh, který 

pociťujeme vůči našim francouzským přátelům a partnerům. 

Zcela přirozeně jsme tedy naplánovali její první představení 

právě ve Francii. 

Kristýna Křížová a Filip Šváb jakožto zástupci Spolku strávili 
20. září 2018 celý den v Dijonu s francouzským velvyslancem 
Rolandem Galharaguem a představili francouzskou knihu 
studentům české sekce, vedení školy, familles d’accueil i řadě 
zástupců institucionálních partnerů (město Dijon, kraj 
Bourgogne-Franche-Comté, krajský školský úřad apod.).  
Setkání nad knihou a velmi zajímavé diskuse se současnými 
studenty o jejich motivaci v sekci studovat či dalších plánech 
po maturitě se zúčastnil také její autor Jiří Hnilica, jenž od 
léta 2018 zastává post ředitele Českého centra v Paříži, 
a zástupci Velvyslanectví ČR v Paříži. 

mailto:dijon-nimes@email.cz
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Součástí českého dne v Dijonu byla také 
přednáška velvyslance Galharagua 
na SciencesPo a následná debata se 
studenty a zájemci z řad veřejnosti na 
téma stereotypů ve vnímání České 
republiky v zahraničí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímá vás více o představení naší knihy v Dijonu? 
• Fotky z Dijonu si můžete prohlédnout zde. 
• Zde si můžete přečíst zprávu Francouzského velvyslanectví v Praze o cestě 

francouzského velvyslance v Praze na křest překladu Hnilicovy knihy do Dijonu. 
• O křtu překladu Hnilicovy knihy informoval v Dijonu místní plátek, čtěte zde. 

 

https://photos.app.goo.gl/wToXtkrj8Uk2ECMy7
https://cz.ambafrance.org/Deplacement-de-l-Ambassadeur-a-Dijon-20-et-21-septembre
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/09/21/l-ambassadeur-de-france-en-r
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Kniha o sekcích v Nîmes a Uzès 
Kristýna Křížová se z Dijonu přesunula do Nîmes, kde 
představila knihu o sekcích současným studentkám 
a zástupcům města Nîmes a Lycée Daudet. Jeden výtisk knihy 
předala také Mlle Annie Petit, která byla po dlouhé roky oporou 
československé a následně české sekce na lyceu Alphonse 
Daudeta.  
Téměř stoletá historie sekcí a její zachycení v knižní podobě 
také skvěle zapadlo do tématu přednášky o Ernestu 
Denisovi, jehož úsilí o emancipaci českého národa stálo u 
zrodu československé sekce v Nîmes. Přednáška byla součástí 
velké měsíční přehlídky české kultury, kterou v Uzès 
organizoval Jean-Louis Leprêtre, kulturní rada Francouzského 
velvyslanectví v Praze v letech 1979–1984. 
 

Filip Šváb součástí 

prezentačního týmu 

CzechEmploi 
Paralelně s tímto intenzivním programem probíhaly také 
aktivity týkající se ekonomické spolupráce a individuální 
pracovní mobility. Filip Šváb byl součástí 
prezentačního týmu, který ve dnech 18.–20. 9. 2018 
představil projekt CzechEmploi 
(https://www.czechemploi.fr/) v Lille, Angers, Rennes 
a Dijonu. Téma studentské mobility, jíž jsou české sekce 
jasným příkladem, se tak zcela přirozeně doplňovalo 
s tématem profesní mobility v otevřené Evropě. 

 

K jakým kariérám mají nakročeno maturanti 2018? 
Bac Nîmes 2018: 
Eliška Podešvová – Štrasburk, medicína 
Natálie Reinišová – VŠE v Praze, obor 
mezinárodní obchod 
Agáta Renotièrová – FF UK, filozofie 
Martina Šťovíčková – Sorbonne, geografie a 
územní plánování 

Bac Dijon 2018: 
Marie Hostinská – Lille, dějiny umění a 
žurnalistika 
Vladimír Šmejkal – Praha, konzervatoř 
Christian Sebastiano Toppi – Université Paris-
Sud, fyzika a chemie 
Nikita Kupská – Sorbonne, sociologie 
Barbora Kunzová – Annency, Prépa 
Adéla Kopecká – Štrasburk, medicína 

https://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/-les-semaines-tcheques-a-uzes-cest-maintenant-ou-jamais-
https://www.czechemploi.fr/
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Spectacle tchèque 2018: Hier viendra demain 
Pobavte se u tradičního českého představení, které naši studenti připravili pro své spolužáky, 
rodinky a profesory. V představení účinkovaly postavy Masaryka a Štefánika a hlavním 
tématem bylo porovnání dystopické manipulativní společnosti v budoucnosti se vzpomínkou 
na „staré dobré“ Československo. 

 

 

Březen 2019: Nîmes se chlubí sekcí 
Město Nîmes před pár týdny představilo video, které o naší sekci v Lycée Daudet natočilo: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jsp_BLa1BeM&index=9&list=PLaMfsNXDGaUPcrNcYNKQgMkQBRX5JPT20
https://www.youtube.com/watch?v=DdpibrxPkTw&list=PLaMfsNXDGaUMIYezJRdm_IWdx6P0Tvep-&index=2
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Aktivity spolku v roce 2018 v ČR 

Loňský rok byl v tom nejlepším slova smyslu rokem běžným: 
• leden: prezentace sekcí v IFP 
• únor–březen: schůzky s partnery sekcí v Praze a koordinace aktivit 
• duben–květen: konkurzy, setkání a přátelské večeře s řediteli lyceí a zástupci radnic 

a bývalými studenty 
• červen: setkání rady Lycejního stipendijního fondu a udělování stipendií; informační 

setkání s nováčky nastupujícími v září do Seconde 
• říjen–prosinec: prezentace v českých školách a v IFP 

 

Děkujeme všem, kteří nám s těmito aktivitami pomáhají, zapojují se do prezentací či 
nabídnou svůj čas pro setkání s nováčky. 

Slovo předsedkyně výboru Spolku Kristýny Křížové 
k aktivitám v období 2015–2018 
 

Milí spolužáci a přátelé sekcí, 
 

po poslední členské schůzi v roce 2015 vstupoval tým Spolku do období, v němž bylo 
po překonané krizi v Dijonu a zachráněné existenci carnotské sekce třeba potvrdit, že české 
sekce jsou živý a současný projekt s vlastní energií, který nezávisí jen na investicích 
institucionálních partnerů. Velmi nás těší, že se nám to podařilo. Díky vaší podpoře 
a spolupráci s partnery sekcí jsme ustálili tři pilíře fungování sekcí a komunity okolo 
nich: 
 

1. pilíř: pravidelný rytmus každého školního roku 
• Prezentace ve školách (říjen–leden) 
• Schůzky s partnery (IFP, MŠMT) ohledně konkurzu na další školní rok (listopad) 
• Prezentace v IFP pro rodiče (prosinec–leden) 
• Pracovní a společenská setkání s francouzskými partnery u příležitosti konkurzu, 

večeře s absolventy (duben–květen) 
• Fundraising pro LSF a udílení stipendií (březen–červen) 
• Informační schůzka s nově vybranými studenty a jejich rodiči (červen) 

 

Tento pravidelný kalendář aktivit tvoří páteř každého roku. Díky němu je 
podchycena komunikace s partnery sekcí (prevence před případnými nežádoucími změnami), 
prezentace sekcí, budování vztahu francouzských partnerů k sekcím i podpora současných 
studentů. 
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2. pilíř: nadčasové projekty 
2015: fundraising pro film o českých sekcích a natáčení ve Francii 
2016: dokončení a uvedení prezentačního filmu o českých sekcích 
2017: recepce na francouzské ambasádě a křest knihy Jiřího Hnilici o českých 
a československých sekcích Fenomén Dijon 
2018: fundraising pro překlad a vydání a prezentace knihy Un rêve tchèque en France  
 

Do budoucna plánujeme: 
2019: fotografická výstava ze života dijonské sekce v 60. letech 
2020: oslavy 100 let od založení sekcí  
 

Tyto mimořádné počiny jsou klíčové pro budování „paměti“ sekcí i jako doklad toho, 
že komunita absolventů je živá a aktivní. 
 

3. pilíř: Lycejní stipendijní fond 
V radě LSF všichni vnitřně pociťujeme, že děláme dobrou věc a pomáháme tam, kde to dává 
smysl. A vy dárci to jistě vnímáte stejně, vaše štědrost jest toho důkazem. I vám proto patří 
následující poděkování, které zveřejňujeme se souhlasem stipendisty. 
 

Dobrý den, 
 

posílám vám své poslední vysvědčení a také vám chci poděkovat za velkorysou 
podporu, které se mi od asociace dostalo. Tyto tři roky mě ujistily v tom, že chci i 
nadále pokračovat v mém studiu ve Francii, proto budu v příštích letech pokračovat 
na medicíně ve Štrasburku. Za možnost udělat toto rozhodnutí děkuji Dijonské sekci 
a tedy vám. 
Na sekci v Dijonu si uchovám mnoho krásných vzpomínek a přeji, aby ji mohlo 
absolvovat mnoho dalších studentů. Existence asociace je malý zázrak, který 
s vděčností při nejbližší příležitosti podpořím. 

 

Kudy dál? 
Mají-li si sekce udržet svou výjimečnou pozici, je třeba pokračovat dál a posunout naše 
aktivity na další úroveň: 

• Udržet a ideálně rozvíjet zájem o studium na sekcích: zájemců o studium ve Francii 
bylo v minulém školním roce 32, letos 27. Nutně potřebujeme více prezentací 
a získávání zájmu škol (učitelů) o sekce a prezentace. 

• Energie a časové možnosti členů týmu Spolku nejsou nevyčerpatelné. Všichni máme 
své rodiny, osobní život a náročná zaměstnání. Velmi bychom ocenili větší 
zapojení absolventů, zejména těch nedávných a také bývalých stipendistů. 

• Informování komunity: rádi bychom vás informovali pravidelněji a častěji, zejména 
těmito informačními bulletiny. Pomozte nám je tvořit! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-YWa_cwk64&list=PLaMfsNXDGaUNmetteIqMvmL8fmF24p-sm
http://dijon-nimes.eu/setkani-absolventu-na-francouzskem-velvyslanectvi-v-praze/
http://dijon-nimes.eu/vysla-prvni-kniha-o-ceskychceskoslovenskych-sekcich-ve-francii/
http://dijon-nimes.eu/vychazi-kniha-o-ceskych-sekcich-un-reve-tcheque-en-france/
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Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na 
zasedání dne 13. 6. 2018 
Rada Lycejního stipendijního fondu Spolku se sešla 13. 6. 2018 za účelem posouzení žádostí 
o podporu na školní rok 2018/2019. Po diskuzi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií 
a přijala následující usnesení: 
 
1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 5 žádostí o podporu na školní rok 
2018/2019. 
2. Rada nelibě konstatovala, že se mezi žadateli rozmáhá trend usnadňovat si práci a jen lehce 
upravovat motivační dopis z předchozího roku. Přidá proto do podmínek pro udílení 
stipendií, že je nutné, aby každý rok žadatel sepsal jiný motivační dopis, vypovídající o jeho 
aktuálních zkušenostech ze sekce a aktuální ekonomické situaci jeho rodiny. Ke zjevně 
zkopírovaným textům nebude Rada při rozdělování peněz přihlížet. 

3. Rada se v úvodu jednání shodla na tom, že kritéria pro přidělování stipendií platí pro tento 
rok a pro další období mohou být upravena v závislosti na množství získaných prostředků 
a počtu a obsahu obdržených žádostí. 

4. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80 % celkových 
prostředků Fondu, což v tomto roce představuje 366 002 Kč a 2 919 eur. 

5. Rada se vědomě rozhodla neposkytnout stipendium (dar) v plném rozsahu nákladů na 
pobyt studenta, neboť se domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin studentů je 
žádoucí. Některým rodinám však nabídla k daru i bezúročnou půjčku s cílem zmírnit 
v maximální míře finanční zátěž rodiny. 

6. Rada přidělila určitou formu podpory 5 z 5 žadatelů, a to následovně: 

• dary v rozmezí od 13 000 Kč do 15 000 Kč. 

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 
71 000 Kč a půjčky ve výši 0 Kč. Celkem tak bylo použito 
71 000 Kč. 
  
7. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování 
o stipendiích v dalších školních letech. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech 
žadatelů. 

 
Zapsala: Karolína Zamora 
Ověřil: Filip Šváb 
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Pánové Češi v Carnotově lyceu – článek z roku 
1967! 
V roce 2018 se nám dostal do rukou článek Václava Jamka o dijonské sekci „Messieurs les 
Tchèques“, otisknutý v Mladém světě: 
 

 „Po prvé světové válce jezdívali 

českoslovenští středoškoláci na studium do 

Francie. Chlapci do Dijonu a do Nîmes, dívky 

do Saint-Germain-en-Laye. 

Po druhé světové válce byl tento zvyk 

obnoven, ale zase záhy zrušen. 
Až teprve po návštěvě ministra 

školství a kultury Čestmíra Císaře ve Francii 
dostalo se znovuotevření československých 
sekcí při francouzských lyceí opět na pořad – 
a tak 21. září 1966 byla obnovena sekce 
v Dijonu (kde kdysi studoval Jiří Voskovec 
a Čestmír Císař) a 16. září tohoto roku přišla 
na řadu i dívčí sekce v Saint-Germain-en-
Laye u Paříže. 

O otevření sekce v Nîmes se prý jedná 
– a my v Dijonu už zatím máme rok za 
sebou…“ 
Více >>> 
 

 

 

 

 

Oznámení 

Dne 14. 1. 2019 se v sídle Spolku konala volební členská schůze. Zápis si můžete přečíst zde. 
 

Výzva 

Absolventi sekcí, spojme se přes LinkedIn a sdílejme své profesní zkušenosti! Kdoví, jestli se 
mezi rozsáhlou sítí světoběžníků nenachází kolega či zaměstnavatel, kterého hledáte… 
Skupina Dijon-Nimes Alumni čítá již přes 100 členů. Budeme rádi, když se připojíte! 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Jamek
http://dijon-nimes.eu/panove-cesi-v-carnotove-lyceu-clanek-z-roku-1967/
http://dijon-nimes.eu/o-spolku-a-lycejnim-stipendijnim-fondu/spolek/zapisy-z-clenskych-schuzi/

