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Informační bulletin č. 1/2011 
 
 
Vážení přátelé, 
 
předkládáme vám první číslo Informačního bulletinu Asociace bývalých studentů českých 
sekcí v Dijonu a v Nîmes. Věříme, že tyto bulletiny umožní vám, bývalým studentům, být 
více v kontaktu s vývojem českých sekcí a českým sekcím tedy pomohou aktivovat více 
společné energie. 
 
 

Stalo se 
Kulatý stůl k 90 letům českých sekcí 
V sobotu 4. prosince 2010 se u příležitosti 90 let českých sekcí uskutečnilo první ze setkání 
k tomuto významnému výročí. U tohoto kulatého stolu jsme si nejen rádi připomněli historii 
sekcí, ale zejména se zamysleli nad jejich přínosem dnešnímu světu, Francii i České republice 
v době tak odlišné od dekády po první světové válce, kdy tyto sekce vznikaly na půdě tehdy 
nové Evropy.  
Výstupy z tohoto setkání se zpracovávají. 
 
 

Aktuálně probíhá 
Probíhá výběr studentů pro šk. rok 2011/2012. Oproti dosavadní praxi došlo letos 
k podstatné změně v systému financování českých sekcí. Rodiny nově přijatých studentů se 
budou spolupodílet na výdajích za pobyt ve Francii, a to ve výši 1000 euro za každý školní rok 
(tato částka představuje cca. 25% nákladů na studenta na jeden šk. rok). Žádný sociální 
stipendijní fond nebyl ustanoven. 
V tuto chvíli je uzavřeno podávání přihlášek. MŠMT po jejich zhodnocení pozve vybrané 
studenty k písemné a následně k ústní zkoušce (6./7. 4. 2011). 
Do letošního konkurzu se přihlásilo 40 studentů (stejně jako v loňském roce). 
 
 

Připravujeme 
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky připravujeme slavnostní setkání 
bývalých studentů českých/československých sekcí k připomenutí 90 let existence a 20 let 
znovuobnovení sekcí. V tuto chvíli program oslav ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Francouzské republiky dolaďujeme, nicméně již nyní vás můžeme informovat, že toto setkání 
se uskuteční 8. 4. 2011 v Buquoyském paláci. Bude se jednat o slavnostní polední recepci 
(cca. 12.30 – 15.30 hod.). Program a přesný začátek a konec setkání bude ještě upřesněn, 
budeme vás však ve spolupráci s velvyslanectvím včas informovat. 
Dále připravujeme pracovní kulatý stůl pro zástupce institucí podílejících se na organizaci  
a financování sekcí (zástupci obou lyceí, měst a regionů, MŠMT, MZV atd.). Jeho cílem je 
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společně hledat směry dalšího rozvoje a otázky týkající se přínosu sekcí pro českou  
i francouzskou stranu. 
 
 

Členství v Asociaci, výzva k zapojení a aktualizaci kontaktů 
Dovolujeme si vám připomenout možnost stát se členy Asociace. Přehled cílů a členských 
příspěvků najdete v přiloženém dokumentu „Cíle Asociace“. Naše výzva: 
 
 

SEKCE POTŘEBUJÍ SDRUŽENÍ...   
...SDRUŽENÍ POTŘEBUJE NÁS I VÁS!   
Vážení přátelé a studenti (bývalí i současní), po roce činnosti naší a vaší Asociace 
se na vás všechny obracíme s výzvou k aktivnímu zapojení. Sdružení bylo 
založeno pro rozvoj sekcí v Nîmes i Dijonu, k řešení problémů, se kterými se sekce 
potkávají (např. financování či propagace tohoto tříletého studia).  
Všechna činnost se však nedá zvládat ve třech, čtyřech ani pěti, a proto 
potřebujeme být povícero, abychom dokázali sekce udržet minimálně tam, kde 
dnes jsou. Je třeba podporovat motivaci francouzských partnerů k financování, 
českých studentů k přihlašování do sekcí a snažit se zvýšit aktivitu českých 
institucí. Kromě těchto úkolů bychom dále rádi pracovali na zvýšení povědomí o 
českých sekcích jak u veřejnosti, tak i u pedagogů, zpracovali historii sekcí a jejich 
význam pro Českou republiky (Československo) a Francii atp.  
Asociace je nyní určitým spojníkem všech, kteří sekce zřizují, financují a 
organizují. Bez dalších aktivních členů však mnoho práce nevykonáme. 
Na roky studia a života v Saint-Germain-en-Laye, v Nîmes i v Dijonu vzpomínáme 
rádi, nastartovaly nás do života dospělých svébytných jedinců. Naším přáním by 
tak mělo být pomoci zajistit tuto možnost i dalším generacím. Díky vám všem, 
kteří se nám ozvete a pomůžete.  
Děkujeme též za reakce, podněty, kritiku, zejména však veškerou pomoc a tvůrčí 
práci, kterou spolu dáme dohromady!  
 

Michal Šafránek, Alena Kocháňová, Kristýna Křížová 

 
 
Aktuálně hledáme pomoc v těchto oblastech: 

� správa a aktualizace adresáře býv. studentů: převážně e-mailová komunikace 
s bývalými studenty, aktivní získávání aktuálních kontaktů, jejich správa a doplňování 

� budování internetové prezentace Asociace: v této fázi zejména budování obsahu 
webových stránek (získávání a zpracování dokumentů (texty, vizuální dokumentace)  
o historii a současnosti sekcí, rozvoj interaktivity webu typu blogy 

� příprava slavnostního setkání 8. 4. 2011: organizační spolupráce, příprava video- a 
fotoprezentace sekcí (výstavní panely z historie sekcí a života studentů, příprava 
prezentace současné podoby sekcí ve spolupráci s dnešními studenty sekcí atp.) 

� prezentace sekcí na středních školách: organizace setkání se studenty středních škol  
a prezentace možnosti studia v Nîmes či Dijonu 



 

Association des anciens élèves  
des sections tchèques à Dijon et à Nîmes 

  

Association des anciens élèves des sections tchèques à Dijon et à Nîmes Štěpánská 35, Praha 1, 110 00 
Sdružení bývalých studentů českých sekcí v Dijonu a v Nimes  IČO: 22829245 
  www.dijon-nimes.eu 

� dokumentace historie sekcí a jejich studentů: shromažďování textových i vizuálních 
dokumentů, budování archivu, iniciace zmapování „bílých míst“ historie sekcí  
a zejména jejich efektu 

� prezentace sekcí v médiích: aktivní práce s médii, hledání možností rozšiřování 
povědomí o sekcí v nejširší veřejnosti 

� spolupráce s organizacemi zaměřenými na francouzštinu: budování kontaktů, 
spolupráce a sdílení zkušeností s bilingvními sekcemi českých gymnázií, učiteli 
francouzštiny apod. 

 
Do činnosti Asociace se aktivně mohou zapojit jak její členové, tak i nečlenové – záleží jen 
na vašem zájmu. 
Přihlášku do Asociace najdete v připojeném souboru. 
 
Naše další výzva se týká aktualizace kontaktů na vaše spolužáky z českých sekcí. V příloze 
tohoto mailu najdete tu část adresáře, která se týká vaší sekce a období vašeho studia.  
 

Velmi prosíme, projděte tento adresář a pokud naleznete jakýkoliv kontakt, 
který je podle vás již neplatný, upravte jej a pošlete nám ho zpět. Upravené 
řádky prosím barevně označte!  

 
Nejbližším okamžikem, pro který potřebujeme co nejaktuálnější adresář, je rozesílání 
pozvánek na slavnostní setkání 8. 4. 2011. Bylo by škoda, kdyby se pozvánka na toto vzácné 
setkání k některým vašim kolegům nedostala. 
Děkujeme. 
 
 
Za Asociaci bývalých studentů českých sekcí v Dijonu a v Nîmes, 
 
 

Kristýna Křížová, Alena Kocháňová, Michal Šafránek 
 
 
 
 
 
 
Kontakty: 
e-mail: dijon-nimes@email.cz 
Kristýna Křížová: 739 351 716, kristyna.krizova@agatinsvet.cz 
Alena Kocháňová: 777 145 652, krokodylekx@seznam.cz  
Michal Šafránek: 739 777 812, michalsafranek@centrum.cz  
 
 
 


