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Informační bulletin č. 8/2016 

 

Co by vás určitě nemělo minout: 

 

 Dění z domova: 
● Výzva LSF – příspěvky na nový ročník 

● Blížící se konkurz 

● Kristýna Knoppová – resumé prezentací 

Stalo se ve Francii: 
●  Události v Nîmes 

● České dny v Lycée Daudet 

● Kandidatura Nîmes na UNESCO a jednání v Praze 

Zapište si do diáře: 
● Dijonský Spectacle 12. května 

Medailonky absolventů: 
● Honza Hrubý 

● Pavla Beranová 

● Zora Hesová 

Nepřehlédněte: 
● Členství ve Spolku 
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15,6; 15,61; 15,89; 15,87 – to není šifra, ale perfektní motivace finančně 

podpořit studenty sekcí 

 

Milí dárci, absolventi i současní studenti, 

čísla v nadpisu představují průměrné výsledky za první letošní trimestr některých ze 

stipendistů, které v roce 2015 podpořil Lycejní stipendijní fond našeho Spolku. Zdá se mi, 

že ke strohým, ale krásným číslům není třeba ničeho dodávat. Je mi jen líto, že nemůžete 

vidět bulletiny studentů s nevídanou koncentrací vykřičníků a vzletných „trimestre 

excellent“.  

Za zmínku jistě stojí, že existence Stipendijního fondu, který zatím za dobu svého trvání 

rozdělil stipendia v celkové výši 687 300 Kč a je spontánním výsledkem činnosti bývalých 

studentů, se setkala s velkým ohlasem ze strany francouzských autorit, které sekce 

financují. Je pro ně důkazem, že sekce mají smysl, a tudíž i budoucnost.  

Za Radu fondu tedy děkuji dárcům za štědrost a stipendistům za píli. Připomínám všem, 

kdo by se chtěli z výjimečných výsledků skvělých stipendistů těšit i v dalších letech, že 

mohou přispět na účet fondu. Všechny potřebné informace naleznete zde: 

http://dijon-nimes.eu/o-spolku-a-lycejnim-stipendijnim-fondu/lycejni-stipendijni-fond/jak-

prispet-do-lycejniho-stipendijniho-fondu/  

Přispějte! 

Ondřej Dušek 

předsedsa Rady Lycejního stipendijního fondu 

http://dijon-nimes.eu/o-spolku-a-lycejnim-stipendijnim-fondu/lycejni-stipendijni-fond/jak-prispet-do-lycejniho-stipendijniho-fondu/
http://dijon-nimes.eu/o-spolku-a-lycejnim-stipendijnim-fondu/lycejni-stipendijni-fond/jak-prispet-do-lycejniho-stipendijniho-fondu/


 

 

Association des anciens élèves des sections tchèques et 
tchécoslovaques de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-
en-Laye 

 

 
Association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques    Karlovo nám. 24, Praha 1, 110 00 
de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye     IČO: 22829245 
Sdružení bývalých studentů českých a československých sekcí     www.dijon-nimes.eu 
v Dijonu, v Nîmes a v Saint-Germain-en-Laye  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Association des anciens élèves des sections tchèques et 
tchécoslovaques de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-
en-Laye 

 

 
Association des anciens élèves des sections tchèques et tchécoslovaques    Karlovo nám. 24, Praha 1, 110 00 
de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye     IČO: 22829245 
Sdružení bývalých studentů českých a československých sekcí     www.dijon-nimes.eu 
v Dijonu, v Nîmes a v Saint-Germain-en-Laye  

Konkurz 

Do letošního konkurzního řízení se přihlásilo celkem 29 uchazečů – 20 děvčat a 9 chlapců. 

Naprostá většina, cca 86 % kandidátů, pochází z devátých ročníků ZŠ nebo odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií, pouze necelých 14 % z prvních ročníků čtyřletých gymnázií a 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Překvapivým zjištěním pak je, že jednoznačně 

největší líhní letošních kandidátů je Slovanské gymnázium Olomouc, odkud se přihlásilo 11 

žáků. Naopak v bilingvních sekcích v Praze a Brně se letos nenašel ani jeden zájemce, v 

Táboře pak právě jeden. Pro úplnost dodáváme, že ostatní studenti se hlásili ze škol z těchto 

měst: Brno (1), Český Krumlov (2), Jindřichův Hradec (1), Opava (1), Ostrava (1), Písek (1), 

Plzeň (1), Praha (4), Prostějov (2), Přerov (1) a Šlapanice (2). 

Při bližším studiu domovských škol kandidátů se opět potvrzuje jednoduchá myšlenka, že: 

1) proto, aby se studenti na sekce hlásili, musí o nich nejprve vědět a  

2) pokud na nějaké škole proběhne prezentace či pokud se nám podaří pro studium na sekcích 

nadchnout některého z vyučujících francouzštiny, jednoznačně roste šance, že se z dané školy 

na sekce někdo přihlásí. Jako konkrétní příklady můžeme uvést Cyrilometodějské gymnázium 

Prostějov, odkud se letos na sekce přihlásila rovnou dvě děvčata (prezentace Tereza 

Vařejková), ZŠ Emy Destinnové na Praze 6 (prezentace Kristýna Janoušková) či 1. ZŠ Plzeň 

(prezentace Kristýna Knoppová). 

Tímto bychom tedy rády poděkovaly prezentátorům, kterými letos byli: 

 Kristýna Knoppová, „profi prezentátorka“ 

 Vavřinec Havlíček 

 Kristýna Janoušková 

 Alena Kocháňová 

 Tereza Vařejková 

Věříme, že příští rok vás bude víc, protože každá prezentace se počítá, protože každá 

prezentace může někomu změnit život! 

Nakonec ještě informace o druhém kole konkurzu: ústní pohovory se budou konat do Nîmes 

14. dubna, do Dijonu 4. a 5. května. 

 

Komorní přednášky i konferenční sály - rozhovor s Kristýnou Knoppovou  

S Kristýnou Knoppovou, absolventkou nîmeské sekce z roku 2011, jsme pohovořily o jejím 

podzimním prezentačním půlmaratonu, při kterém projela na 20 škol napříč republikou. 

Pojďte si přečíst její postřehy z prezentační „cesty kolem Česka za 80 dní“. 

Ája: Jak vznikla myšlenka „profi prezentátora“? 

Kristýna: Ke mně se myšlenka dostala už jako hotová nabídka, nicméně Spolek získal grant 

Velvyslanectví Francie v Praze na financování prezentací na českých školách a hledal 

člověka, který by byl ochoten se výzvy ujmout. 
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Ája: Kolik škol jsi navštívila? Jaké třídy a ročníky? A podle čeho sis školy vybírala? 

Kristýna: Během celé akce jsem navštívila 20 škol a přednášela pro žáky a studenty od 7. 

třídy ZŠ po 1. ročník SŠ. Školy jsem si vybírala nejprve podle měst, kde jsem měla možnost 

mít nějakou „základnu“, a mohla tak naplánovat více prezentací v rámci několika dní, pak 

samozřejmě podle zájmu jednotlivých institucí, a v neposlední řadě podle toho, zda se nám 

podařilo najít vhodný společný termín. Jednou jsem třeba odprezentovala ráno v Brně a pak 

jela rovnou do České Třebové, kde jsem stihla kolem poledne další prezentaci. Vždy jsem se 

snažila vyjít vstříc a většinou se na školy, které měly opravdu zájem, dostalo, ale občas se 

stalo i to, že to z nějakého důvodu nevyšlo. Jeden člověk na celou republiku je zkrátka málo. 

Ája: Jaké byly reakce studentů? Byl rozdíl mezi gymnázii a ZŠ? 

Kristýna: Reakce studentů byly veskrze pozitivní. Myslím, že studenti dobře reagují na 

promítání filmů, a proto se moc těším na nový film o sekcích. Některé věci se sice nemění, ale 

aktualizace je důležitá, abychom se maximálně přiblížili současným mladým lidem. Působí to 

věrohodněji. 

Co se týče druhé otázky, prezentace na gymnáziích byly zpravidla pro větší počty studentů 

než na ZŠ, někdy bylo nutné zarezervovat i větší konferenční sál. Na ZŠ se kolikrát jednalo 

třeba jen o komorní přednášky pro skupinku 10 dětí posbíraných z různých tříd. Ale i to mělo 

svůj význam. Celkově to ale vypadá, že francouzština je v českých školách spíše na ústupu. 

Ája: Jaké byly reakce učitelů? Setkala ses s negativními reakcemi? 

Kristýna: Reakce učitelů byly také pozitivní, někdy projevovali dokonce větší nadšení než 

samotní studenti :) Jedna paní učitelka se mě dokonce ptala, zda není nějaký program pro 

vyučující, že by jela hned. Celkově se učitelé a profesoři snažili podnítit studenty k tomu, aby 

využili prostoru k otázkám. Zároveň často vyjadřovali obavy, že studenti nemohou dosáhnout 

úrovně požadované u zkoušek. A slýchala jsem také, že zájem je dnes spíše o jednoleté 

programy. Francie určitě nepatří k nynějším favoritům mezi zeměmi. Já ale věřím tomu, že 

sekce si své studenty vždycky najdou. 

Ája: Jak ses cítila u prezentací? Jaký jsi měla pocit ze studentů? Co to přineslo Tobě? 

Kristýna: Byla to bezpochyby jedinečná a obohacující zkušenost. Měla jsem opravdu mnoho 

příležitostí promluvit před větším počtem lidí, což je k nezaplacení. Také jsem si procvičila 

organizační schopnosti. Určitě je co vylepšovat :) Studenti byli naštěstí hodní, v naprosté 

většině případů vše probíhalo v pohodě. Vnímala jsem, že ti, kteří měli o sekce zájem, se 

občas trochu styděli nebo se báli pokládat otázky. Často pochybovali o tom, že by se na sekci 

mohli dostat právě oni. Vždy jsem se je snažila povzbudit, aby se v každém případě přihlásili, 

protože už to, že si zkusí napsat motivační dopis ve francouzštině a připraví se na přijímačky, 

je hodně posune. A pokud se jim zkoušky podaří, tak to samozřejmě bude skvělé. Co se týče 

mých osobních pocitů z celé akce, tak pro mě bylo velkou motivací, že můžu nyní dát něco 

nazpět za to, co mi studium ve Francii přineslo. Vnímám jako svou povinnost o této možnosti  

informovat. Vždy říkám, že je důležité mít co nejvíce kvalitních informací, pak už se každý 

může rozhodnout, zda má zájem to zkusit. Pokud ale o té možnosti neví, tak je jeho výběr 

značně omezený. 
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Ája: Co bylo největším pozitivem a největším zklamáním z prezentací? 

Kristýna: Jako největší pozitivum vnímám asi samotný fakt, že se vůbec podařilo takovou 

akci uskutečnit. Je to určitě obrovský posun ve způsobu, jakým dáváme o sekcích vědět, a 

vidím to jako něco, v čem bychom rozhodně měli pokračovat. Ideální by bylo, aby se takové 

akci mohli věnovat třeba 2–3 lidé a mohli jsme tak pokrýt mnohem více škol. A zklamání? 

Zvykla jsem si brát všechno jako hodnotnou zkušenost, takže tohle slovo příliš nepoužívám, 

ale pokud bych už měla zmínit něco, co mohlo zamrzet, tak třeba to, že jsem občas přijela na 

školu, a učitelům se nepodařilo na danou hodinu propojit dva ročníky, takže prezentace 

proběhla jen pro polovinu studentů. To jsem pak vnímala jako nenaplněný potenciál. Při 

takovém množství škol se těžko budeme vracet na stejné místo dvakrát za sezónu. Ale taková 

situace byla spíše výjimkou. Na druhou stranu musím říct, že mi zrovna v té stejné škole paní 

profesorky připravily naprosto fenomenální poděkování a ocenění mé práce – překvapily mě 

pugétem růží! Takže jsem si to užila :) Apelovat na to, aby si prezentaci vyslechlo co možná 

nejvíce studentů, je něco, co se dá do budoucna v komunikaci se školami podchytit. Jen je 

důležité si uvědomit, že to, co je pro nás velká akce, může být pro školy jen jedna položka na 

seznamu, protože jak jsem pochopila, akcemi jsou doslova zavalení. Do budoucna bych tedy 

určitě doporučila vše plánovat s větším předstihem, letos organizace probíhala spíše „za 

běhu“, ale na to, že jsem něco takového dělala poprvé, si myslím, že to dopadlo dobře :) 

Ája: Co dobře fungovalo na učitele a na žáky? Na co „dobře slyšeli“? 

Kristýna: Osobní prezentace je asi zatím ten nejlepší způsob, jak studenty o sekcích 

informovat. Je zřejmé, že osobní kontakt s někým z absolventů je mnohem efektivnější než 

pouhé promítnutí prezentace učitelem. I když ten, kdo chce, si samozřejmě informace vždy 

najde. V jednom případě jsem se dokonce setkala s až nadprůměrným zájmem, kdy jedna 

zájemkyně s maminkou byla snad na všech akcích, které se konaly v dosahu jejich města. 

Ája: Po této zkušenosti, jaká cesta je podle Tebe nejefektivnější pro prezentaci českých 

sekcí? 

Kristýna: Myslím si, že sekce jsou tak jedinečné, že lákají samy o sobě, a každého 

pravděpodobně něčím trochu jiným. Žijeme v době vizuální, takže promítané filmy měly 

určitě úspěch. To je podle mě zatím asi nejefektivnější cesta, jak zájemcům studium na 

sekcích přiblížit, samozřejmě spolu s autentickými zkušenostmi prezentátorů.  
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Co se dělo a děje na české sekci v Nîmes v tomto školním roce 

Co se již událo? 

První byla přednáška k výročí sametové revoluce v roce 1989, která měla francouzským 

spolužákům a pedagogům přiblížit život v Československu za socialismu v porovnání se 

současností. Zaujal zejména způsob zpracování tématu formou komentované prezentace 

prokládané písněmi, ukázkami z filmů, dokumentů a videozáznamy s osobními svědectvími 

členů rodin studentek z české sekce. 

V prvním prosincovém týdnu se konaly tradiční české Vánoce, slavnostní podvečer, na který 

jsme přepravily několik druhů českého cukroví, nastrojily stromeček a předvedly 

francouzským kamarádům české vánoční zvyky. Za zvuků českých koled se odlévalo olovo, 

pouštěly lodičky z ořechových skořápek, krájela jablka a jedlo a zpívalo. 

První týden v dubnu se česká sekce představila 

u příležitosti tzv. Českých dnů, aneb Journées 

tchèques de Daudet. O průběhu tří dnů, kdy 

lyceum zaplavilo vše české, si můžete přečíst v 

článku Journées tchèques de Daudet 2016. 

Kromě samostatných akcí se české studentky 

účastnily i aktivit pořádaných lyceem. I když 

české studentky v lyceu patří do tzv. české 

sekce, přece jen jsou plnohodnotnými 

žákyněmi lycea a je s nimi počítáno např. i pro 

zahraniční výjezdy. Tento rok byl z mého 

pohledu celkem plodný, tři studentky se se 

svou třídou zúčastnily týdenního pobytu v 

Německu, jedna studentka dokonce navštívila se svými spolužáky partnerskou školu v Miami 

na Floridě. 

Celkem nedávnou a povedenou akcí byl karneval, který se konal 29. 3. v prostorách lycea a 

spočíval v tom, že studenti a někteří učitelé přišli na výuku v přestrojení. Kdo počítal s úlevou 

ze strany pedagogů, ten se přepočítal. Psaly se i kontrolní práce a testy, jen místo žáků ve 

třídě seděli piráti z Karibiku, Avatarové, klauni, různá zvířata a dokonce i telefonní budka. 

 

A co nás do konce roku ještě čeká? 

V nejbližších dnech to bude čtyřdenní výlet do Paříže, který se uskuteční 13.–16. května… a 

na konci školního roku již tradiční Spectacle de fin d’année, na kterém se česká sekce 

představí s vlastním krátkým vystoupením. 

A samozřejmě maturity studentek z terminale a première. 

 

Ivana Cechlová, asistentka české sekce v Nîmes 
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České cukroví přebilo vůni levandule 

Házení bačkorou, rozkrajování jablíček i pouštění lodiček – to vše a mnohem víc z českých 

vánočních obyčejů si mohli vyzkoušet návštěvníci každoročního českého vánočního večírku, 

který se konal 9. 12. 2015 na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Spolu s naší asistentkou 

během roku pořádáme více akcí, při kterých seznamujeme své francouzské spolužáky, učitele 

a hostitelské rodiny s českou kulturou, například při příležitosti výročí Sametové revoluce 

jsme uspořádaly konferenci o komunismu v českých zemích. Vraťme se ale zpět k vánočnímu 

času. 

Stejně jako každá akce, i tato si vyžádala dlouhodobé přípravy. Již měsíc dopředu jsme 

nacvičovaly svůj repertoár vánočních koled, z kuchyňky se pomalu linula opojná vůně čerstvě 

upečeného cukroví a na stolech se hromadily plechy perníčků, lineckého a vanilkových 

rohlíčků. Do nácviků koled jsme zasvětily i francouzského spolužáka, jenž nás s lehkostí 

virtuosa doprovázel na klavír, stejně jako česky se učícího sekretáře, který si s námi zazpíval 

duet. Přípravy vrcholily ještě onoho dne, jelikož jsme krásně vyzdobily celý sál, ve kterém se 

náš večírek konal, a asistentka se starala o přípravu svařeného vína.  

 

Školní věž právě odbila šestou hodinu večerní a sál se začíná pomalu, ale jistě, zaplňovat 

příchozími hosty. Pozdrav „Bonsoir!“ šumí napříč davem a my stojíme vepředu pod náporem 

pohledů plných očekávání a psychicky se připravujeme na velkolepý večer. Napětí stoupá a 

paní ředitelka předstupuje před ostatní s připraveným proslovem, zatímco my potají mizíme 

do vedlejší místnosti. Když úvodní řeč skončí, zhasínáme světla a zapalujeme svíčky, které 

neseme v rukách. V sále se rozhostí hrobové ticho, všichni se zvědavě otáčejí k otevírajícím 

se dveřím a my, zpívajíce Purpuru, vcházíme do sálu. 

Pokojná slova vánoční písně se šíří místností a naplňují ji klidem a láskou. Jakmile 

dozpíváme, vysvětlíme význam českých koled a vyzveme všechny k ochutnávce našeho 

cukroví a vyzkoušení si českých tradic na vlastní kůži na připravených stanovištích. Poté, co 

každá zaujmeme své místo, čelíme velkému zájmu zvědavých Francouzů a všechny 
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podrobnosti ohledně našich tradic je třeba vysvětlit nejméně stokrát, neboť přicházejí další a 

další. Dychtivě si zkoušejí všechny tradice a do toho se ládují cukrovím, které zapíjejí 

hřejivým svařeným vínem. Zkrátka vánoční atmosféra jak má být! 

Jak je ale známo, čas ubíhá mnohem rychleji, když se člověk dobře baví v příjemné 

společnosti, a tak se i náš večírek blíží ke konci, zatímco Nîmes zahaluje rouška noci. Ty dvě 

hodiny uběhnou jako voda. Odnášíme prázdné talíře, sundáváme dekorace a trochu sklesle 

odcházíme na internát. Musíme ovšem uznat, že jsme si tento večer všichni velmi užili a 

těšíme se zase na příští rok. Akorát ten hrnec s vínem, jenž někam záhadně zmizel, se už asi 

nenajde. 

Terka Svobodová, Julie Kociánová, Terka Bertová, Mája Kotková – classes de première 

Journées tchèques de Daudet 2016 

Lyceum Alphonse Daudeta v Nîmes žilo po tři dny českým jazykem, českou kulturou a 

českými tradicemi… Z iniciativy české sekce a za vydatné podpory vedení lycea se zde 

konaly v době od 5. do 7. dubna Journées tchèques de Daudet. Po listopadové konferenci k 

výročí sametové revoluce a tradičních českých Vánocích v prosinci to byla již třetí samostatná 

akce děvčat české sekce v tomto školním roce – a byla jako vždy velmi očekávaná. Bez 

napětí, protože je jakýmsi nepsaným zvykem, že vše, co pořádají „les Tchèques“, dopadne na 

výbornou… 

A ani tentokrát jsme 

nezklamaly… 

Přípravy byly dlouhé a 

náročné… a začaly ještě 

před odjezdem na zimní 

prázdniny v únoru. To jsme 

si rozdělily úkoly, kdo co 

doveze – protože řehtačky, 

formy na beránky, 

pomlázky, tradiční kroje a 

některé ingredience na 

přípravu českých pochoutek 

ve Francii s jistotou 

neseženeme. 

První den Českých dnů by se dal charakterizovat jako kulturní. Hned při příchodu do školy v 

úterý ráno studenti pochopili, že se něco děje. Byli totiž přivítání velkým nápisem VÍTEJTE a 

po celé škole se setkávali s desítkami dvojjazyčných česko-francouzských nápisů s 

nejběžnějšími slovy typu dobrý den, učebna, jídelna, pusinku apod. 

Oficiálně však třídenní akce začala v úterý v podvečer. Po slavnostním zahájení v Salle 

Terrisse a úvodním projevu paní ředitelky zazněla dvě dueta Dvořákových Moravských 

dvojzpěvů, do kterých se s odvahou pustily Míša Macáková z classe terminale spolu s Mme 

Dominique Lévy, která mimo to, že je milovnicí hudby a zpěvu, je také profesorkou 

angličtiny na lyceu. Radost všem udělala i přítomnost bývalé české lektorky Katky 

Malečkové, která přijela obě zpěvačky doprovodit na piano až z Paříže. Následovala projekce 
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oscarového Kolji a netřeba dodávat, že i česká kinematografie slavila úspěch. Francouzští 

spolužáci, kolegové a další pozvaní hosté odcházeli ze sálu dojati s žádostí o další prezentaci 

českých filmů. 

Druhý den nejlépe vystihuje přívlastek gastronomický. V odpoledních hodinách se totiž 

konaly tzv. pekařské dílny (ateliers de pâtisseries), vyžádané přímo lyceem. Kromě toho, že 

česká děvčata dosahují výborných studijních výsledků, jsou také výborné kuchařky a 

cukrářky. Aspoň takto se o nás hovoří na lyceu. Francouzi už si zvykli, že čas předvánoční je 

ve znamení českého cukroví, francouzské víkendové rodinky se těší, až k nim některá z 

děvčat přijde strávit víkend, protože s sebou vždy přinese něco dobrého – a hlavně domácího. 

Rozhodly jsme se tedy, že francouzské kamarády naučíme péct české cukrovinky – z 

francouzských ingrediencí. Pekl se jablečný štrúdl, domácí perník s čokoládou a kokosem, 

linecké cukroví a ořechové kuličky. Francouzi byli nadšeni a vůbec jim nevadilo, že vlastně 

vyrábějí pro školní kantýnu moučníky na večeři. I ta totiž byla ryze česká – „česnekačka“ se 

slaninou, bramborem a opečeným chlebem a svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem. 

Objevilo se hned několik problémů. Ve Francii neseženete polohrubou mouku na knedlíky, 

ale po několika pokusech jsme dospěly k názoru, že i z hladké mouky se knedlík vyrobit dá – 

a vypadá i chutná jako knedlík. Ve Francii také neseženete kořenovou petržel. Ta byla 

nahrazena natí. Tu je ovšem třeba po uvaření vyndat, aby si omáčka zachovala svou typickou 

oranžovou barvu. A třetím problémem byla absence některého koření. Zjistily jsme ale, že 

všechno jde, když se chce, a že například česnekačka s provensálským kořením chutná 

výborně. 

Třetí den byl ve znamení 

českých tradic, v čase jarním 

zejména tradic velikonočních. 

Francouzi nadšeně barvili 

vajíčka, pletli karabáče a 

velmi rychle pochopili, jak je 

používat, a v rytmu českých 

dechovek se učili tancovat 

polku s českými děvčaty, 

která si pro dokreslení 

atmosféry moravského 

venkova oblékla původní 

moravské kroje. Všimly jsme 

si, že některé tancující dvojice 

nepochopily, že páry mají být 

smíšené. U jednoho ze stanovišť si mohli francouzští středoškoláci ověřit, jaké mají základní 

znalosti o České republice. Výsledky byly průměrné, zato atmosféra byla skvělá a návštěvnost 

vysoká. Největší odměnou pro nás byly otázky, co se bude konat zítra, anebo kdy se zase 

podobná akce uskuteční.  

Určitě nejpozději v příštím školním roce. Rádi bychom totiž, aby se české dny na Lyceu 

Daudet ve Nîmes staly tradicí. 

Ivana Cechlová, asistentka české sekce v Nîmes 
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Nîmes kandiduje na zápis do seznamu UNESCO 

Starosta města Nîmes Jean-Paul Fournier, již několik let usiluje o to, aby památky svého 

města zapsal na seznam světového dědictví UNESCO. V současné době chystá předložení 

kandidatury včetně takzvaného Management Plan francouzské národní komisi UNESCO. 

Více se můžete dočíst na webových stránkách, které o kandidatuře města Nîmes detailně 

informují: http://www.jesoutiensnimes.fr/fr/ 

V souvislosti s touto kandidaturou se Jean-Paul Fournier vydá v druhé polovině května do 

Prahy, aby se setkal s radními Městské části Praha 1, vyptal se jich na zkušenosti a požádal je 

o podporu kandidatury města Nîmes. A náš Spolek bude u toho. 

 

Pozvánka na letošní dijonský 

„spektákl“ 

Všichni jste srdečně zváni 12. 5. do Dijonu 

na představení českých studentů. Letošní 

večer ponese název „Ceux qui tirent les 

ficelles“ a tradičně se bude konat od 20.00 

v Ancienne Chapelle. 

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné 

zarezervovat si místo u současných studentů 

na adrese: adis.jirsa@gmail.com. 

Letošní představení bohužel nebude, tak jak 

tomu bylo v minulém roce, součástí českých 

dní v Dijonu. O uspořádání dalšího ročníku 

českých dní v Dijonu se hovoří v souvislosti 

s plánovanou návštěvou starosty Prahy 6 na 

přelomu května a června. Starosta by měl 

město navštívit v rámci družby, kterou v 

minulém roce uzavřel s Carnotovým 

lyceem. 
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Medailonky 

Honza Hrubý (bac Dijon 2014): Ohlédnutí za Dijonem a pohled do 

budoucna 

Když jsem poprvé odjížděl na Carnot v září 

roku 2011, bylo mi tehdy patnáct let. Když 

jsem pár měsíců před tím, jakožto student na 

bilingvní sekci Gymnázia Jana Nerudy v 

Praze, podal přihlášku na konkurz o studium 

v Dijonu, neměl jsem žádné konkrétní 

ambice, očekávání, ani představu, co mne 

bude čekat, pokud budu vybrán. Jelikož mám 

však rád nečekané životní změny, zvraty a 

kroky do neznáma, rozhodl jsem se, více 

méně intuitivně, nabídky využít. 

Mezi studenty sekce se často říká, že jaké si 

to člověk v Dijonu udělá, takové to má. To je 

určitě pravda – každý student sekce je sice podroben stejným, často nepříjemným podmínkám 

života na internátu, každý však žije zcela jiný, svůj originální a nezaměnitelný dijonský 

příběh. Absence rodinného zázemí a zcela nové sociální prostředí ho nutí plně si uvědomit a 

formovat vlastní identitu, obhájit si ji před sebou samým i před vnějšími tlaky a překážkami, 

kterou je bohužel velmi často i tvrdohlavá carnotská administrace či školní systém beroucí 

sám sebe příliš vážně. Osobně jsem nicméně dokázal uspořádat si život na Carnotu tak, aby 

byl pro mne trvale udržitelný. Pocit nesvobody, obzvlášť palčivý, když se musíte za jarních 

večerů vracet na internát již v sedm večer, jsem měl štěstí vynahradit si o víkendech ve skvělé 

rodince, která mi dala absolutní volnost. Možnost výběru specializované sekce (dle mého 

názoru jedno z největších plus studia ve Francii!) mi dalo příležitost věnovat se do hloubky 

předmětům, které mne opravdu zajímají – v posledním roce především filozofii, jejíchž osm 

hodin týdně s naprosto vynikajícím profesorem je zcela určitě to nejlepší, co mne potkalo v 

celé mé studijní dráze. Speciální zmínku si pak zaslouží všichni výjimeční, velmi různorodí 

lidé, které jsem na české sekci poznal a kteří jsou dodnes mými blízkými přáteli – lidé, které 

byla i přes všechnu nevyhnutelnou rutinu radost vídat od rána do večera, žít s nimi v úzké 

komunitě či dokonce na jednom pokoji, vést s nimi intelektuální debaty dlouho do noci, svíjet 

se společně s nimi v záchvatech smíchu. 
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Nakonec několik slov k mé současnosti a budoucnosti. Po maturitě v Dijonu jsem cítil potřebu 

nového prostoru ve větším městě (v Dijonu je po třech letech už přece jen málo co objevovat), 

proto jsem se rozhodl jít do Paříže, kde v současnosti studuji filozofii na Sorbonne. Mnoho 

carnoťáků stojí na konci před dilematem, zda zůstat ve Francii (nebo jinde v zahraničí), či zda 

se vrátit domů. Osobně jsem si tuhle otázku nepokládal – mé tři roky mimo domov změnily 

můj vztah k němu překvapivě pozitivním způsobem, a když se nyní vracím na prázdniny do 

Prahy, užívám si všeho, co mám na ní rád, bez toho, abych ji měl spojenou s každodenní 

životní uniformitou. Kvalita výuky filozofie je navíc ve Francii na nesrovnatelně vyšší úrovni. 

Mimo školu se také poslední dobou intenzivně věnuji svému sólovému hudebnímu projektu 

Pandoo. Má tvorba by se asi dala nejlépe popsat jako experimentální pop, míchající zvuk 

houslí (na které hraji odmala) s elektronikou. (První dvě vydané skladby si můžete 

poslechnout zde: https://pandoo.bandcamp.com/). Doufám, že právě hudba bude mojí hlavní 

aktivitou i v budoucnu – koncertů, fanoušků i ohlasů médií začíná přibývat. Dovolím si tedy 

zakončit tento svůj krátký text pozvánkou na svůj pražský koncert, který proběhne již v 

pondělí 18. 4. v Roxy!   

 

Zora Hesová (bac Nîmes 1994)  
Zora je analytička Výzkumného centra Asociace 

pro mezinárodní otázky se zaměřením na 

integraci muslimů v Evropě, náboženská hnutí a 

sekularismus.  

Je absolventkou bakalářského studia politologie 

na Sciences Po v Toulouse a magisterského 

studia filosofie a islamologie na Freie Universität 

v Berlíně. Studovala ruštinu na RGGU v Moskvě 

a arabštinu na Damašské univerzitě. Angažovala 

se ve studentských projektech v Bosně. Pracuje 

na doktorské práci na téma islámské filosofie. 

Byla členkou projektu Deustche 

Forschungsgemeinschaft Lebensformen-

Lebenswissen a absolvovala studijní pobyt na New York University. 

Přednášela na Europa-Universität Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou a na Univerzitě Karlově 

v Praze. Zveřejnila knihu Ghazálího Výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii. 

S AMO spolupracuje od roku 2010, je členkou AMO. Od roku 2011 spolukoordinovala 

mezinárodní projekty AMO v Egyptě. 
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© Jan Komárek 

 

 

 

 

Pavla Beranová (bac Nîmes 2003) 

Světelná designérka. Pro svůj současný 

obor se nadchla během studií na Lycée 

Alphonse Daudet, kdy absolvovala několik 

stáží v Théâtre de Nîmes. Po maturitě 

studovala Evropská studia a Mediální studia 

na Masarykově univerzitě v Brně a 

Kurátorská studia na VŠUP v Praze.    

Ve světelném designu se rozvíjela nejdříve 

v divadle Archa v Praze a postupně na 

dalších scénách. Měla možnost 

spolupracovat s mnoha osobnostmi českého 

i světového divadla, tance, hudby a výtvarného umění.   

V roce 2009 absolvovala dvě pracovní stáže v Paříži: osvětlení muzeí a galerií pod vedením 

Jeana Jacquese Ezratiho z C2RMF a osvětlení v architektuře v Lumières studio Odile 

Soudant. V letech 2011 až 2015 Pavla pracovala ve studiu ACT lighting design v Bruselu. 

Momentálně žije v Praze, ale stále působí v zemích Beneluxu a Francii. Od září 2016 povede 

spolu s Vladimírem Burianem magisterský obor Světelný design na DIFA JAMU. 

Více o Pavliných realizacích na www.pavlaberanova.com. 
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Do činnosti Spolku se mohou aktivně zapojit její členové i nečlenové – záleží jen na vašem zájmu. 

Pokud byste se rádi stali členem Spolku, vyplňte, prosím, přiloženou přihlášku a uhraďte členský 
příspěvek.  

Pro rok 2016 stanovil Výbor Spolku roční příspěvky ve výši 100 Kč pro aktivního člena a 500 Kč pro 
podporovatele. 

 

Informace k bezhotovostní platbě členského příspěvku: 

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 

Číslo účtu: 2500459474/2010 

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 

Číslo účtu: 2500459474/8330 

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. 

 

Více zde: http://www.dijon-nimes.eu/clenstvi-v-asociaci/ 

 

Všem stávajícím členům, kteří na rok 2016 příspěvek stále ještě neuhradili, si dovolujeme tuto 
povinnost připomenout. 

Nepřehlédněte 

Členství ve Spolku, výzva k aktivnímu zapojení se do jeho činnosti 

Stále hledáme pomoc při různorodých aktivitách a povinnostech, jimž se v rámci Spolku 

věnujeme. Uvítali bychom posily jak na administrativní úkoly, tak na komunikaci s bývalými 

studenty či partnery sekcí a nemálo práce by se našlo i pro kreativní jedince, kteří by svým 

talentem rádi přispěli k utváření dobré pověsti českých sekcí a k šíření povědomí o možnosti 

studia ve Francii mezi českou veřejností. 
 

 


