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Informační bulletin č. 10/2016 
 

Sezona prezentací českých sekcí na školách 

Informační kampaň o konkurzu do českých sekcí je v plném proudu, a to díky vám, kteří již 

aktivně prezentujete na českých základních školách a gymnáziích. Termín pro podání přihlášek 

je každoročně stanovený na polovinu února. Je proto důležité, aby prezentace proběhly co 

nejdříve, ideálně ještě před Vánoci. Jedině tak budou mít potenciální kandidáti čas vše si 

pořádně rozmyslet a vyřídit administrativní záležitosti k podání přihlášky. 

Chceme také zdůraznit, že absolvent z 90. let může prezentovat stejně dobře jako 

současný student či nedávný maturant. Je pravda, že od 90. let sekce prošly vývojem 

a v detailech se liší, gros sekcí ovšem zůstává stejné! Stále se ve Francii studuje 3 roky, stále se 

bydlí na internátu, stále se skládá maturita ze všech předmětů, včetně češtiny… Na prezentaci na 

školách bývá vyčleněno 45 min, během nichž prezentátor stíhá předat pouze nejzákladnější 

informace. Mnohem důležitější než dílčí detaily je během prezentace studenty nadchnout svým 

osobním příkladem. Detaily pak případní zájemci o studium v sekcích mohou nalézt na webu 

Spolku v sekci Pro uchazeče. 

Všem, kteří se rozhodnou jít prezentovat, vřele děkujeme! Kdo byste měl chuť se do 

prezentací na školách také zapojit, obraťte se prosím na adresu kochalen@seznam.cz. Zašleme 

vám všechny potřebné materiály :)  

 

Tip: Jak snadno šířit povědomí o studiu ve Francii z pohodlí domova? Sdílejte náš film! 

 
  

http://dijon-nimes.eu/
http://dijon-nimes.eu/
http://dijon-nimes.eu/
mailto:kochalen@seznam.cz
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Spolek partnerem dvou významných aplikací 

V pátek 7. října proběhlo slavnostní spuštění IFProfs, což je nová on-line platforma, na níž 

učitelé francouzštiny naleznou vše, co pro svůj profesní život potřebují: výukové materiály, 

informace o dalším vzdělávání učitelů, ale např. i informace o školních výměnách a programech 

pro studenty. České sekce ve Francii mají na této platformě také své místo.  

Francouzské velvyslanectví bude 1. 12. spouštět českou verzi platformy typu LinkedIn 

pro bývalé studenty škol různého druhu ve Francii – France Alumni. Připojte se do skupiny 

bývalých studentů českých sekcí ve Francii, která na této sociální síti vznikla! Skupinu naleznete 

zde.  

Jako partneři France Alumni si vás dovolujeme srdečně pozvat na recepci na 

Francouzské velvyslanectví v Praze. Tato recepce se uskuteční u příležitosti oficiálního spuštění 

české verze této sítě. K účasti na této recepci se registrujte přes France Alumni République 

tchèque. Abyste se mohli na recepci zapsat, musíte si nejprve na France Alumni založit účet. 

Pozor, počet míst na celou akci je omezen, tak neváhejte! 

 

 
  

https://www.francealumni.fr/fr/groupes-thematiques/groupe/10057
https://www.francealumni.fr/fr/poste/republique-tcheque
https://www.francealumni.fr/fr/poste/republique-tcheque
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Rekapitulace dění okolo sekcí v ČR 

 

Únor–květen 2016: výběrová řízení 2016 

Do výběrového řízení 2016 se přihlásilo méně studentů než v předchozích letech. Mezi důvody, 

které mohly přebít naši intenzivní prezentační aktivitu během podzimu 2015, budou jistě patřit 

atentáty ve Francii (atentáty v listopadu 2015 v Paříži) a možná také snížení věkové hranice pro 

kandidáty. Avšak prezentace z podzimu 2015 rozhodně zapůsobily! Ovlivnily několik žadatelů, 

kteří úspěšně prošli výběrem. Na základě této skvělé zkušenosti proto apelujeme na co nejširší 

aktivitu nás všech, bývalých studentů (viz 1. zpráva bulletinu). 

V dubnu a květnu 2016 byly do Nîmes vybrány 4 dívky a do Dijonu 2 dívky a 4 chlapci. 

Jsou z 9. tříd ZŠ i odpovídajících tříd šestiletých a osmiletých gymnázií. 

 

 

Duben–květen 2016: setkání se zástupci z Nîmes a Dijonu 

U příležitosti výběrového řízení do Prahy vždy přijíždějí zástupci obou lyceí a hostitelských měst. 

Každoročně organizujeme večeři s oběma delegacemi. Večeře s delegací z Nîmes se kromě 

našeho týmu zúčastnilo asi 10 dalších bývalých studentů, zástupce Francouzského institutu 

v Praze a také historik Jiří Hnilica, který nám představil svou knihu (viz dále) a svůj pohled na 

historický vývoj sekcí. 

 

 

Květen 2016: návštěva starosty z Nîmes 

Město Nîmes se již dlouhé měsíce připravuje na kandidaturu k zapsání na seznam Světového 

dědictví UNESCO. K podpoře své kandidatury sbírá podpisy nejen u svých občanů, ale také u 

partnerských měst. Kvůli získání podpisu a načerpání inspirace ze zkušeností druhých zavítal do 

Prahy v květnu 2016 starosta města Nîmes se svými kolegy. Setkal se zde se starostou městské 

části Praha 1 Ing. Oldřichem Lomeckým, pracovníky oddělení Kanceláře památky světového 

dědictví na magistrátu hl. m. Prahy i zástupci České komise pro UNESCO na Ministerstvu 

zahraničních věcí v Černínském paláci. Po celou dobu pobytu v Praze delegaci asistovala a 

tlumočnické služby poskytovala absolventka dijonské sekce Karolína Koukolová. Nabitý 

program zakončilo setkání s absolventy nîmeské sekce na Francouzském velvyslanectví v Praze. 

 

Nîmes můžeš v kandidatuře podpořit i ty svým podpisem: 

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

 

Starosta města Nîmes během své pražské návštěvy několikrát zdůraznil, že si velmi váží 

projektu českých sekcí. Přinášíme vám fotografii z přátelské večeře na Francouzském 

velvyslanectví v Praze. 
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Zleva: Denisa Pánková Schránilová (atašé pro decentralizovanou spolupráci na Francouzském 

velvyslanectví v Praze), Liliane Fournier (manželka starosty Nîmes), Kristýna Křížová 

(předsedkyně Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii, bývalá studentka z Nîmes), 

Jean-Paul Fournier (starosta Nîmes), Radka Konderlová (bývalá studentka z Nîmes), Pierre 

Asvazadourian (francouzský velvyslanec), Daniel Jean Valade (místostarosta, radní pro kulturu), 

Chantal Barbusse (místostarostka, radní pro zahraniční spolupráci), Pavel Krejčí (bývalý student 

z Nîmes), Florence Saint-Ygnan (atašé pro francouzský jazyk, propagace francouzského jazyka a 

Frankofonie), Nicolas Balmelle (vedoucí kabinetu starosty Nîmes) 

 

 

Květen 2016: podepsání partnerství mezi Prahou 6 a Dijonem 
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30. 5. 2016 byla v Dijonu podepsaná partnerská smlouva mezi Prahou 6 a Dijonem. U podpisu 

symbolicky asistovaly i české sekce, a to jak díky přítomnosti našich současných studentů Lycée 

Carnot, tak i předsedkyně Spolku Kristýny Křížové. Podpisu se také zúčastnili studenti 

Gymnázia Jana Keplera z Prahy 6, které navázalo partnerství s Lycée Carnot ve stejné době jako 

obě města. Těšíme se, že toto nové partnerství usnadní podporu dijonské sekce. 

 

 

Červen 2016: tradiční setkání s nováčky 

V červnu 2016 proběhlo již tradiční setkání s nováčky a jejich rodiči. Na dotazy související 

s blížícím se studiem na francouzské škole a pobytem v cizí zemi odpovídaly kromě našeho týmu 

také studentky z Dijonu (obě končící 2nde), Marie Hostinská a Adéla Kopecká. Oběma tímto 

ještě jednou děkujeme. 

 Během setkání jsme poprvé veřejně promítli krátký film o českých sekcích. Film se nám 

podařilo zrealizovat letos zjara díky vaší finanční podpoře. Děkujeme! 
 

Film můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=E-YWa_cwk64 

 

 

Červen 2016: zasedání Rady LSF 

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 20. 6. 2016 

Rada Lycejního stipendijního fondu Spolku se sešla 20. 6. 2016 za účelem posouzení žádostí 

o podporu na školní rok 2016/2017. 

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 

2016/2017. 

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 446 528 Kč a 150 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 5 z 5 žadatelů, a to následovně: 

·         dary v rozmezí od 2 700 Kč do 20 000 Kč, 

·         půjčky v rozmezí od 15 000 Kč do 30 000 Kč. 
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Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 62 700 Kč a půjčky ve 

výši 83 000 Kč. Celkem tak bylo použito 145 700 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. 

 

 

Září 2016: medaile K. Kramáře pro bývalého fr. velvyslance – 

děkujeme mu, že nás podporoval! 

Bývalý francouzský velvyslanec Pierre Asvazadourian byl oceněn medailí Karla Kramáře. 

K medaili mu srdečně blahopřejeme a ještě jednou děkujeme, že po celou dobu svého působení 

v Praze stál při českých sekcích. 

Více si můžete přečíst zde. 

  

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-udelil-francouzskemu-velvyslanci-asvazadourianovi-medaili-karla-kramare-148549/
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Pracujeme pro sekce 

 

Challenges 

Na Facebooku Spolku jsme prosili o pomoc se čtyřmi „výzvami“. Dvě z nich již našly svou 

realizátorku – aktivace LinkedIn skupiny sekcí a instagramový profil sekcí. Radce Konderlové 

a Martině Šťovíčkové tímto děkujeme za aktivitu! Spolek stále shání pomoc s vypracováním 

dvou dalších výzev: 

 1. Medailonky absolventů 

Naše řady skýtají paletu talentů. Rádi bychom je poznali a představili světu. Voskovce, Trošku či 

Císaře znají všichni, neznají ale desítky dalších skvělých absolventů, jejich profily, kariéry... 

Hledáme realizátora/ku této inspirativní koláže. Navržení způsobu sbírání údajů a jejich 

zpracování je na vás (může probíhat i přes internetovou platformu, kam si absolventi vyplní své 

údaje samostatně). 

2. Travaux personnels encadrés – TPE 

Studenti se ve svých TPE často zaměřují na česko-francouzské vztahy a české sekce. Tyto 

půlsemestrální projekty pak často upadnou v zapomnění „na dně šuplíku“. Hledáme člověka, 

který od ostatních absolventů/studentů získá jejich TPE a vybere z nich – se svolením autorů – 

informace relevantní pro české sekce. Výsledky vaší práce pak dále zužitkujeme ve prospěch 

sekcí. 

Pokud vás některý z úkolů zaujal, napište pro více informací na dijon-nimes@email.cz. 

Mockrát vám děkujeme! :)  

 

 

Pravidelný přísun několika medailonků 

 

Petr Kyloušek (Dijon 1968–1971) 
Medailonek byl doslova přejat ze záložky publikace Petra Kylouška Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké 

literatury. 

 

Absolvoval Carnotovo lyceum v Dijonu, na brněnské, nyní Masarykově univerzitě, vystudoval 

francouzštinu, latinu, italštinu a češtinu. Učil na gymnáziu v Kyjově, na odborném učilišti 

potravinářském v Brně a od roku 1990 působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde 

se také habilitoval a přednáší o francouzské a francouzsko-kanadské literatuře. Docentskou 

práci Literární hnutí husarů ve Francii po roce 1945 (1998, knižně 2002) věnoval 

antikonformistické kulturní pravici, zabýval se naratologií a mytologickým románem, vydal Le 

roman mythologique de Michel Tournier (2004). Pro Slovník francouzsky píšících spisovatelů 

(2002) napsal úvodní stať o francouzsko-kanadské literatuře a redigoval na tři stovky hesel. 

Sestavil výbor statí francouzských strukturalistů, který nakladatelství Host vydalo pod názvem 

Znak, struktura, vyprávění (2002), podílel se na překladu antologie současného quebeckého 

románu Hledání Ameriky (Host 2003). Je také autorem kapitoly o francouzské literatuře 

v publikaci Světové literatury 20. století (1999). Spolupracoval na odborných překladech Dějin 

řecké literatury (Luciano Canfora, 2001) a Dějin římské literatury (G. B. Conte, 2003). Při 

mailto:dijon-nimes@email.cz
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překládání mu největší potěšení připravil Boris Vian a jeho Motolice a Plankton (1995, 2004). 

Miluje Paříž a Montreal. 

 

Jan Kašník, současný student Lycée Carnot 

duben 2016: 

Dobrý den, jmenuji se Jan Kašník, je mi 18 let a druhým rokem studuji na Lycée Carnot 

v Dijonu, kam jsem se dostal po tříletém studiu francouzštiny na Gymnáziu Cheb (nejedná se 

o bilingvní lyceum, francouzštinu jsem měl tři hodiny týdně). Studuji na sekci s ekonomicko-

sociálním zaměřením, kde je velký důraz kladen na rozvoj kritického myšlení, jenž je klíčem k 

porozumění (nejen) ekonomického a politického dění, a to jak v evropském, tak i celosvětovém 

měřítku. 

Kromě studia pro mě má velký význam působení v „Conseil de la Vie Lycéenne“ (CVL), 

což je něco jako studentská rada. Jsme skupina asi deseti studentů, kteří se snaží navrhovat 

a organizovat různé projekty a události, které mají za cíl zpříjemnit ostatním studentům 

každodenní školní život. Naším nejnovějším a pro mě osobně nejcennějším úspěchem je 

organizace solidárního koncertu pod názvem Carnot: neuvěřitelný talent, jehož jsem byl hlavním 

organizátorem. Ačkoliv projektu charitativního koncertu zpočátku příliš nikdo nevěřil, vydařil se 

na výbornou. Sál byl plně obsazen a diváci strávili, alespoň v to doufám, příjemný večer ve 

společnosti třicítky školních talentů, mezi nimiž se objevili i dva Češi – Adam Jirsa a Vladimír 

Šmejkal, kterým ještě jednou děkuji na účast, profesorský sbor, jehož součástí je také naše 

lektorka Jitka Brešová nebo sám ředitel školy. Celkově jsme vybrali 1 000 eur, které jsme předali 

dobrovolnické asociaci Restos du cœur. Rád bych zmínil, že v CVL nejsem samotným zástupcem 

české sekce – mou zástupkyní je Soňa Kalmusová a na organizaci různých projektů se podílí také 

Ondřej Volejník. Můžeme tedy říci, že máme díky působení v CVL daleko větší (i když ne 

neomezené) možnosti změnit něco, co se nám nelíbí, nebo realizovat naše projekty. 

Mezi mými dalšími aktivitami na Carnotu bych chtěl jmenovat ještě organizaci debat se 

studenty o aktuálních společenských otázkách (například o reformě francouzského zákoníku 

práce), nebo založení školní pobočky Amnesty international bojující za lidská práva. Studium 

v Dijonu mi totiž v mnoha směrech otevřelo oči a naučilo mě, že je třeba zajímat se o dění kolem 

sebe a nebýt lhostejný ke svému okolí. Jak řekl Václav Havel, „lhostejnost k druhým 

a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ Myslím, že v dnešní napjaté době 

je tento citát aktuální a měli bychom se jím řídit. Osobně se velmi zajímám o problematiku 

uprchlické krize a šokuje mě, kolik krutosti, nenávisti a lhostejnosti k druhým v sobě někteří lidé 

mají. Nicméně doufám, že nakonec tito lidé přestanou hledat „třídního nepřítele“, ať už to jsou 

uprchlíci, američtí „kapitalisté“, homosexuálové, anebo různé další skupiny lidí, kteří mají 

prostě jen dost odvahy být sami sebou. Možná je to naivní, ale věřím, že je možné změnit svět 

k lepšímu, nebo se o to aspoň pokusit. 

Co se týče mého dalšího studia, pokud vše vyjde podle mých představ, rád bych studoval 

v Dijonu či Poitiers, na jedné z poboček pařížského Institutu politických studií, Sciences Po 

Paris. To mi, doufám, umožní pokračovat v objevování nových souvislostí a lépe tak pochopit 

aktuální celosvětové dění. 
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aktualizace listopad 2016: 

Od napsání výše uvedeného textu už uplynulo několik měsíců. Za tu dobu se změnilo několik 

věcí. I v letošním školním roce pokračuje mé působení v rámci CVL. Letos jsem byl zvolen 

předsedou naší studentské rady a kandiduji do CAVL, krajské rady studentského života. A ještě 

víc než předtím se snažím organizovat co nejčastěji různé debaty a solidární akce – druhý ročník 

solidárního večera se bude konat 26. ledna. A ještě poslední věc – moje optimistická vize světa 

stále přetrvává, a možná je vzhledem k aktuálním událostem (Brexit, skandál s návštěvou 

dalajlámy, americké prezidentské volby) ještě intenzivnější. Protože se v praxi ukazuje, kam 

vede ignorance okolního dění. Podle mě se každý může nějakým způsobem zapojit, aby proti 

této ignoranci bojoval. A nejen že může, v současné době se mi skoro chce říct, že musí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surveillant z Daudetova lycea mluvil o české sekci v rádiu! 

20. září se o české sekci v Nîmes mluvilo v místním rádiu Alliance Plus! O sekci přišel vyprávět 

Lilian Auton, současný výchovný asistent v lyceu. Oceňujeme Lilianovu snahu šířit o sekcích 

povědomí a mile rádi mu odpouštíme několik nepřesností, kterých se dopustil. Rozhovor si 

můžete poslechnout zde. 

 

 

Recepce na ambasádě v Paříži 

V pátek 18. 11. se na Českém velvyslanectví v Paříži uskutečnilo tradiční setkání s českými 

studenty ve Francii u příležitosti připomínání listopadových událostí roku 1989. Letošním 

hostem byl Michael Wellener-Pospíšil, bývalý ředitel Českého centra v Paříži. Více informací 

zde. 

http://www.radioallianceplus.fr/la-section-tcheque-du-lycee-daudet-nimes/
http://www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/kultura/aktuality/setkani_studentu_u_prilezitosti.html
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Paní Jaroslava Tláskalová obdržela insignie důstojníka Řádu 

akademických palem 

27. června 2016 předal velvyslanec Francie v ČR jménem francouzské ministryně školství, 

vysokého školství a výzkumu insignie důstojníka Řádu akademických palem paní Jaroslavě 

Tláskalové, odborné referentce Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, která dlouhodobě zastupuje českou stranu při jednáních o českých sekcích. 

Více si můžete přečíst zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik Jiří Hnilica a jeho kniha 

o československých sekcích 
Les nouvelles élites tchécoslovaques : Une formation 

française (1900–1950), tak se jmenuje kniha 

historika Jiřího Hnilici působícího na PedF UK, který 

se dlouhodobě zajímá o sekce a absolventy z 

meziválečné doby. 

 

http://www.france.cz/Remise-des-insignes-d-officier-de-l-Ordre-des-Palmes-academiques-a-Mme-5397
https://www.amazon.fr/nouvelles-%C3%A9lites-tch%C3%A9coslovaques-formation-fran%C3%A7aise/dp/2720405361
https://www.amazon.fr/nouvelles-%C3%A9lites-tch%C3%A9coslovaques-formation-fran%C3%A7aise/dp/2720405361

