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Informační bulletin č. 13 
 

 

Milí přátelé a spolužáci, 

přinášíme vám čerstvé informace k dijonským oslavám 100letého výročí založení sekcí 

a krátké poohlédnutí za druhou polovinou loňského roku. 

 

Karolína Zamora, Kristýna Křížová, Alena Baljajevová a Veronika Kraupnerová 
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Dubnové oslavy v Dijonu 

S jistotou vám již můžeme potvrdit, že stěžejním dnem oslav 100 let od založení 

dijonské české sekce bude povelikonoční středa 15. dubna. Na tento den se plánuje 

většina událostí spojených s českými sekcemi a Českou republikou, ovšem dílčí akce 

budou probíhat i v úterý a ve čtvrtek. Těšit se můžete na vernisáž výstavy fotografií 

o českých sekcích, pořízených nejen objektivy absolventů a současných studentů, dále 

také na tradiční český spektákl, promítání filmu Kolja nebo třeba kulatý stůl 

s institucionálními partnery sekcí či setkání s rodinkami, které hostily různé generace 

našich studentů. 

Ve středu 15. dubna by měl Dijon navštívit český ministr zahraničních věcí a sejít 

se zde se svými partnery. Těší nás, že výročí založení sekcí je pro český stát významnou 

událostí, a doufáme, že se neobjeví nečekané akutní záležitosti, které by účast vysokých 

představitelů ČR a Francie překazily. 

 

 

Všichni, a to i včetně vašich rodičů, jste na dijonské oslavy srdečně zváni! 

Připomínáme, že Association des anciens élèves de Carnot je připravena vypomoci 

ohledně ubytování. 
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 V tuto chvíli se stále dolaďuje přesný harmonogram akcí a pracuje se na 

informačním médiu, které usnadní komunikaci o průběhu oslav. I my vás samozřejmě 

nadále budeme informovat o tom, jak přípravy postupují. 
 

 

Pro snazší organizaci oslav vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, zda 
plánujete svou účast v Dijonu, či nikoli. 

 

 

A doufáme, že se budeme moct těšit na viděnou v Dijonu! 

 

VÝZVA – VÝSTAVA O ČESKÝCH SEKCÍCH 

Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii se podílí na letošních oslavách 100 let 

české sekce na Lycée Carnot v Dijonu a organizuje k tomuto výročí výstavu. Výstava 

zahájí oslavy v Dijonu v dubnu, následně bude k vidění v květnu v době konkurzu na 
Francouzském institutu v Praze a na podzim poputuje do Českého centra v Paříži.  

POTŘEBUJEME VAŠI POMOC!  

Prosíme vás, sdílejte s námi vzpomínky na vaše roky v českých sekcích! Potřebujeme 

hlavně fotky, ale hodily by se nám do výstavy i jiné dokumenty: sešity, vysvědčení, 

dopisy, deníky… Stačí naskenovat jednu zajímavou stránku, nemusíte zveřejňovat 

všechna svá tajemství! :-) Máme hodně historických dokumentů z 20.–30. let, ale nic 

z pozdějšího období a současnosti.  

A teď to nejdůležitější: potřebujeme to RYCHLE! Na přípravu výstavy máme cca 

měsíc, takže čím dříve vaše dokumenty dostaneme, tím lépe.  

Fotky a naskenované dokumenty můžete nahrát v digitální podobě na sdílený disk: 

https://drive.google.com/drive/folders/15d2DA6fZidgZ3ZjNIMnYJDBry5TjBCVn?usp=s

haring  

Výstavu za Spolek připravuje Tereza Nováková: teri.nova@gmail.com  

Pokud máte jiné zajímavé dokumenty o sekcích nebo dobrý materiál, který ale 

nestihnete rychle zdigitalizovat, neváhejte Terezu kontaktovat.  

Předem všem moc děkujeme za pomoc!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4x4GZqgqxRpizd9RKk_GfbeQ3x5IiAuOymGY7v4fHiKUpWQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/drive/folders/15d2DA6fZidgZ3ZjNIMnYJDBry5TjBCVn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15d2DA6fZidgZ3ZjNIMnYJDBry5TjBCVn?usp=sharing
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Kniha Un rêve tchèque : L’histoire 
centenaire de la scolarité des lycéens 
tchèques à Dijon, Nîmes et Saint-
Germain-en-Laye 

Ideální dárek pro vaše francouzské přátele 

 

 

V loňském roce Spolek díky darům absolventů sekcí vydal francouzský překlad první 

knihy, která uceleně pojednává o českých sekcích Fenomén Dijon. Století českých sekcí ve 

Francii historika Jiřího Hnilici. Tímto počinem projevujeme vděk našim francouzským 

přátelům a všem institucionálním partnerům sekcí, bez nich by téměř stoletá existence 

sekcí nebyla možná. 

Pokud se chystáte v dubnu do Dijonu a lámete si hlavu nad tím, čím obdarovat své 

francouzské přátele, můžete jim věnovat tuto knihu. Na skladě jich máme ještě dost. 

Objednat si ji můžete prostřednictvím on-line formuláře. 

http://dijon-nimes.eu/vysla-prvni-kniha-o-ceskychceskoslovenskych-sekcich-ve-francii/
http://dijon-nimes.eu/vysla-prvni-kniha-o-ceskychceskoslovenskych-sekcich-ve-francii/
http://dijon-nimes.eu/vysla-prvni-kniha-o-ceskychceskoslovenskych-sekcich-ve-francii/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxWRHoJXwV2niKHDqXSfEV316W4XVOh0MxgxEfrJK0Os44bQ/viewform?usp=sf_link
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Prezentační sezona se blíží ke konci 

Termín pro odeslání přihlášky ke studiu na sekci je 14. února 2020. Pro ty, kteří ještě 

vyrazí prezentovat, máme dvě změny v letošních přijímačkách: 1) uchazeči už 

nepotřebují lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu v zahraničí a 2) držitelé diplomu 

DELF B1 jsou zproštěni povinnosti zúčastnit se prvního kola výběrového řízení. 

Kompletní znění podmínek přijímacího řízení si můžete prostudovat na webu MŠMT, 

Domu zahraniční spolupráce nebo IFP. 

 

Jak jsme si letos v prezentacích vedli? 

 

Současní studenti a absolventi se vypravili podělit o svou francouzskou zkušenost na 12 

škol, konkrétně do Tišnova, Hodonína, Břeclavi, Hustopečí, Uherského Hradiště, 

Uherského Brodu, Šumperka, Olomouce, Ostravy, Hradce Králové, Prostějova nebo Brna. 

Informační schůzka proběhla i v Alliance Française Brno a dvě další ve Francouzském 

institutu v Praze. Morava letos vede :-) Domníváme se, že proběhly i další prezentace, 

o kterých nevíme. Prosíme tedy prezentátory, aby se nám ozvali. Všem mockrát 

děkujeme za nasazení a věnovaný čas! 

Jelikož jsou prezentace velmi efektivní způsob informování o sekcích, Spolek se 

letos rozhodl vyčlenit obnos z peněz určených na chod Spolku a podpořit aktivní 

prezentátory honorářem (všechny prezentátory pak klasicky proplacením cestovních 

výloh). Finanční odměnu 2 500 Kč mohou získat ti, kteří studium v českých sekcích 

odprezentovali na alespoň 5 různých školách ČR, a 7 500 Kč prezentátoři, kteří pokořili 

hranici 10 prezentací. Bližší informace o proplacení honoráře a cestovních výloh vám 

poskytne Alena Baljajevová (kochalen@seznam.cz), informace o prezentacích také 

Martina Šťovíčková (martinaa.stovickova@gmail.com).  
 

A jak hodnotí letošní prezentace letošní prezentátorky? 

 Natálie Dvořáková: 

„Prezentace celkově proběhly velmi dobře (…). Děti (…) se ptaly nejčastěji na to, jak to ze 

začátku bylo těžké nebo jak dlouho mi trvalo, než jsem si zvykla učit se ve francouzštině 

a tak nějak rozumět. Dále jsem dostávala třeba dotazy ohledně úrovně francouzštiny 

potřebné na přijímačky. Někdy se ptaly, jestli toho lituji (…). Nicméně bych řekla, že obecně 

zájem o francouzštinu trochu klesá, musela jsem obvolat spoustu gymnázií, protože na 
hodně z nich se třídy francouzštiny ani neotevřely.“ 

Anežka Cajthamlová: 

„(…) školy jsem kontaktovala, ale ani jedna prezentace nevyšla... Bohužel mi školy 

neodpověděly nebo neměly zájem. Ve většině případů prostě nemají studenty, kteří by 

splňovaly kritéria pro výběr nebo nechtějí o studenty francouzštiny přijít (…).“ 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-pro-zajemce-zajemkyne-o-studium-na-lyceich-v-dijonu-a
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/
https://studium.ifp.cz/cz/skoly/ceske-sekce-v-francii/prijimaci-rizeni-8/
mailto:kochalen@seznam.cz
mailto:martinaa.stovickova@gmail.com
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Nikola Holíková: 

„Během podzimních prázdnin jsem navštívila tři školy, (…) gymnázium v Olomouci, Ostravě 

a Šumperku, měla jsem to štěstí, že jsem se setkala jen s pozitivními reakcemi. Studentům 

se líbil především film, který jsem promítala vždy na úvod prezentace (…). Žáky velmi 

zajímalo, jak probíhá můj den a v čem všem se liší francouzský systém od toho českého. 

Nejvíce žáky překvapila délka prázdnin a samozřejmě fotky jídel ze školní jídelny. Co se 

týče učitelů, občas projevovali větší nadšení než žáci a posteskli si, že už se takového 

programu zúčastnit nemohou. (…) občas jsem cítila pochybnosti ze strany žáků, 

vyjadřovali obavy z nedostatečné úrovně francouzštiny a báli se neúspěchu. Myslím si ale, 

že se mi podařilo je ujisti, že úroveň francouzštiny není to nejdůležitější.“ 

Martina Pavlíková: 

„(…) v Prostějově byl zájem z řad učitelů o prezentaci pro nižší ročník (8. třída), aby 

studenti o této možnosti věděli ještě dříve a mohli se v případě zájmu začít ‚připravovat‘. 

Pocit z prezentací byl určitě pozitivní a rozhodně se plánuji vydat prezentovat i nadále. (…) 

několik studentů projevilo zájem, tak doufám, že jich bude co nejvíce :-)“ 

Denisa Seidlerová a Eliška Pavlásková: 

„Prezentace nás bavily, vždycky jsme si mohly popovídat s učiteli i s žáky. Na konci každé 

prezentace jsme se zeptaly, jestli to někoho opravdu zajímá a pokaždé se přihlásil aspoň 
jeden člověk (...).“ 

 

Cena Karla Čapka pro Václava Jamka 

Blahopřejeme absolventovi dijonské 

sekce z let 1966–1969 Václavu Jamkovi, 

básníkovi, prozaikovi, esejistovi 

a překladateli z francouzštiny, že se stal 

laureátem ceny, kterou udílí České 

centrum Mezinárodního PEN klubu 

autorům, „kteří nějak výrazně 

a srozumitelně přispěli k tomu, aby se ve 

společnosti prosadily demokratické 

a humanistické hodnoty nebo aby byly 

ubráněny“. 

Více si můžete přečíst zde. 

 

https://literarky.cz/literatura/820-laureatem-ceny-karla-capka-pro-rok-2020-je-vaclav-jamek-2?fbclid=IwAR10hqAqrpXSF-sfrC1s5apsxe6J_e2MY7g6cJSj3u3eqJ_TRSX0wFtQHb8
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Řád akademických palem pro 
předsedkyni Spolku 

Blahopřejeme! A na předsedkyni Spolku jsme náležitě pyšní! 

Dne 23. října 2019 byla Kristýna Křížová na půdě Velvyslanectví Francie v Praze 

vyznamenána Řádem akademických palem za její činnost ve prospěch posílení vztahů 

mezi Francií a Českou republikou. Při té příležitosti se v prostorách Buquoyského paláce 

konala slavnostní recepce, na níž se sešlo několik generací absolventů i současní 

studenti českých sekcí. Slavnostní večer byl příležitostí k přátelským setkáním 

i k mezigeneračnímu dialogu o důležitosti francouzské zkušenosti pro každého ze 

studentů i absolventů. 

Zde si můžete přečíst 

proslov, který předsedkyně 

pronesla. Toto významné 

ocenění v něm sdílí se všemi, 

kdo české sekce ve Francii 

pomáhali utvářet a stále utváří. 

O této události bylo 

referováno rovněž na webu 

Velvyslanectví Francie v Praze. 

 

Sdílíme s vámi fotogalerii z akce. 

 

Během slavnostní recepce probíhalo natáčení s konkrétním záměrem, na jehož 

výstup se můžete těšit již brzy! 

 

Kam vedly další kroky loňských 
maturantů?

●  dějiny v Nîmes 

●  Droit et Gestion v Toulouse 

●  ekonomie na UK v Praze 

●  evropská práva ve Štrasburku 

●  francouzsko-německá práva 

v Dijonu 

●  genetika na UPOL v Olomouci 

●  chemická fakulta VUT v Brně  

●  překladatelství v Olomouci 

●  sociální antropologie na UK v Praze 

●  žurnalistika v Brně 

 

Loňským maturantům gratulujeme a držíme pěsti do dalšího studia! 

http://dijon-nimes.eu/wp-content/uploads/projev-Krist%C3%BDna-K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1-recepce-23.-10.-2019.pdf
https://cz.ambafrance.org/La-remise-des-insignes-de-chevalier-dans-l-ordre-des-palmes-academiques-a-Mme
https://photos.google.com/share/AF1QipPJ07-Mx3F8J5OQTAszMk_X-BvafwHmDo6impz5BtzIuGKayVClzKks9OcBn0eL2g?key=aVNPQWRfZ1VybWNUZncyaEp4Nm9nXzM3UkJZS0NR
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Usnesení Rady Lycejního stipendijního 
fondu 

Rada Lycejního stipendijního fondu Spolku se sešla 26. 6. 2019 za účelem posouzení 

žádostí o podporu na školní rok 2019/2020. 

Po diskusi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií a přijala následující usnesení: 

1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 6 žádostí o podporu na školní 

rok 2019/2020. 

2. 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. 

3. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80 % celkových 

prostředků Fondu, což v tomto roce představuje 395 042 Kč a 2 941 eur. 

4. 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. 

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

·        dary v rozmezí od 10 000 Kč do 20 000 Kč. 

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 65 000 Kč a půjčky ve 

výši 5 000 Kč. Celkem tak bylo použito 70 000 Kč. 

 6. 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. 

 

Členské příspěvky na rok 2020 

Výše příspěvku je 100 Kč pro aktivního člena a 500 Kč pro podporovatele Spolku. 

 

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 

Číslo účtu: 2500459474/2010 

 

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 

Číslo účtu: 2500459474/8330 
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Bankovní spojení pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: 

IBAN: CZ2120100000002100492128 

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX           

Adresa banky pro mezinárodní platby: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 

 

Jako variabilní symbol uveďte rok své maturity a do poznámky napište své jméno. 

Současně s členským příspěvkem pošlete, prosím, e-mail na dijon-nimes@email.cz 

s informací o jeho zaplacení. 

  

Pokud ještě nejste členem Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii a rádi 

byste se jím stali, stačí vyplnit přihlášku, oskenovat ji nebo vyfotit a odeslat na adresu 

dijon-nimes@email.cz. Z členství pro vás neplyne žádná povinnost aktivně se ve Spolku 

angažovat. Všech, kteří se odhodlají k tomu, aby přihlášku vyplnili a zaplatili členský 

příspěvek, si nesmírně vážíme – reálně i symbolicky podporují naši práci. Děkujeme! 

 

Peníze, které Spolek na členských příspěvcích vybere, jsou striktně odděleny od darů do 

Lycejního stipendijního fondu a slouží k udržení každodenního provozu našeho Spolku. 

 

Peníze z letošních příspěvků poputují konkrétně na: 

• množení prezentačních materiálů, 

• správu webu, 

• bankovní poplatky, 

• výdaje spojené s přípravou oslavy významného výročí, 

• jiné neplánované výdaje. 

 

Aktivní členové tyto peníze nijak nezneužívají k financování soukromých aktivit ani 

k úhradě konzumace při koordinačních schůzkách. Když se občas kvůli diplomatickým 

jednáním ohledně sekcí musejí vypravit do Francie, náklady na cestu, stravu i ubytování 

hradí výhradně z vlastních zdrojů. 

 

Jestliže byste rádi podpořili také Lycejní stipendijní fond finančním darem, snažně 

vás prosíme, abyste členský příspěvek a dar fondu neposílali v jedné platbě. Velice 

nám pomůže, když platby odešlete zvlášť, jedná se o dva oddělené účty. 

Děkujeme! 

 

Informace k tomu, jak přispět do fondu, naleznete zde. 

http://dijon-nimes.eu/wp-content/uploads/%C4%8Dlensk%C3%A1_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.pdf
http://dijon-nimes.eu/o-spolku-a-lycejnim-stipendijnim-fondu/lycejni-stipendijni-fond/jak-prispet-do-lsf/

