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Informační bulletin č. 11/2017 

Milí „spolužáci“, 

v tomto bulletinu pro vás rekapitulujeme dění v českých sekcích a okolo nich od 
prosince 2016 do konce školního roku v červnu 2017. Dozvíte se o mnoha událostech, 
které proběhly v Česku a ve Francii i o několika zajímavých osobních příbězích. 
Tentokrát představíme zástupce tří generací: nejmladšího Jana Kašníka, čerstvého 
maturanta z Dijonu, Filipa Švába, maturanta z roku 1995, a Stanislava Štecha, 
maturanta z roku 1973. Jistě vás osloví i vzkaz Jana Peňáze, absolventa z roku 1971. 

Přejeme inspirativní čtení! 
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Dění kolem sekcí v Česku 

Spuštění sociální sítě France Alumni CZ 

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se na půdě 
Francouzského velvyslanectví v Praze 
uskutečnilo slavnostní zahájení české 
sociální sítě pro absolventy jakékoli 
francouzské školy France Alumni. Četní 
absolventi českých sekcí byli u toho. 
Spolek jako takový se stal 
partnerem této profesní sociální 
sítě a Kristýna Křížová poskytla pro 
propagační spot tohoto projektu jedno 
ze čtyř „témoignages“. 

Vážíme si toho, že francouzští partneři vnímají Spolek bývalých studentů českých sekcí 
ve Francii jako významného člena sítě. V okamžiku jejího spuštění tvořili naši 
absolventi více než třetinu všech registrovaných členů France Alumni. Doplňující 
informace o zahajovacím večeru a sociální síti Alumni se dozvíte na webu 
Francouzského velvyslanectví v Praze. Díky našemu hojnému zastoupení několik 
našich absolventů vyhrálo v průběhu večera milé ceny. 

https://www.francealumni.fr/fr/poste/republique-tcheque/
https://youtu.be/NaXGwIteLuo
http://www.france.cz/Lancement-de-la-plateforme-France-Alumni-Republique-tcheque-1er-decembre-2016
http://www.france.cz/Lancement-de-la-plateforme-France-Alumni-Republique-tcheque-1er-decembre-2016
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Prezentace studia v českých sekcích na českých školách 

Prezentace českých sekcí na školách jsou již 
„evergreenem“, a proto jsme na podzim 2016 
opět oslovili současné i bývalé studenty sekcí 
s prosbou o pomoc při šíření informací  
o studiu v Nîmes a Dijonu. Proběhlo osm 
prezentací napříč Českem, a to v Blansku, 
Přerově, Brně, Prostějově, Ostravě-
Porubě, Písku, Táboře a v Praze.  

Velice děkujeme prezentátorům Tereze 
Pechouškové, Martině Pavlíkové, 
Adéle Krpcové, Tereze Hendrychové, 
Filipu Švábovi, Tereze Vařejkové, 
Aleně Kocháňové a Pavlovi Krajčimu. 
Jelikož mohly proběhnout i další prezentace, 
o kterých se k nám nedostala informace, 
děkujeme také všem, kteří rozšiřovali 
povědomí o sekcích „na vlastní pěst“. Někteří 
studenti a absolventi, kteří byli ochotni jít 
prezentovat, byli odmítnuti ze strany škol, 
tímto tedy děkujeme také Julii Kociánové, 
Haně Skalkové a Anežce Cajthamlové za 
iniciativu.  

Velice si ceníme vkladu, času a ochoty všech prezentátorů! Vaše aktivita má 
smysl! To dokládají také komentáře samotných prezentátorů: 

„Reakce byla pozitivní. Myslím si, že užitečné to bylo, jsou tam 2 zájemci. Co se týká 
otázek, byly většinou k prezentaci. Rozhodně to byl skvělý zážitek a děcka byla 
úžasná.“ 

„Prezentace proběhly dobře, prezentovala jsem ve dvou třídách a v každé bylo, dle 
mého názoru, tak 5–6 zájemců. Myslím, že z celé prezentace všechny zaujal film 
o sekcích, který s nadšením a zájmem pozorovali. Takže super :)“ 

„Jedna ze studentek na prezentaci pozvala i maminku, která přijela do školy z práce. 
V jedné třídě se studenti ptali hodně, druhá skupina působila zakřiknutěji, ale takhle 
to bývá.“ 

Výsledky letošního výběrového řízení 

Jistě si pamatujete, že v minulých letech se opakovaně měnily podmínky týkající 
se věku kandidátů do českých sekcí. Koncem listopadu 2016 se na poslední chvíli 
před oficiálním vyhlášením konkurzu podařilo vyjednat, aby se pro letošek – a snad na 
delší dobu do budoucna – na sekce mohli hlásit žáci z 9. tříd ZŠ (a odpovídajících 
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tříd víceletých gymnázií) i studenti z 1. ročníků čtyřletých gymnázií 
(a odpovídajících tříd víceletých gymnázií). 

Do letošního konkurzu dorazilo 21 platných přihlášek, z toho 4 byly z 9. tříd ZŠ a ostatní 
z gymnázií. Přestože nám celkový počet přihlášek radost nedělá, těší nás, že se 
kandidáti hlásí ze všech oblastí ČR – zastoupeno letos bylo 10 ze 14 krajů ČR. 
Z Prahy se například hlásili jen 3 uchazeči (ze tří různých škol), z Olomouckého kraje 
jen 2 kandidáti (ze dvou různých škol), byť obvykle se setkáváme s velmi silně 
zastoupeným Slovanským gymnáziem.  

Schůzky, schůzky, schůzky… aby nás nezaskočily výměny 

na postech našich partnerů 

Pro hladké fungování sekcí i pro jejich zdárný vývoj do budoucna jsou velmi důležití 
partneři, kteří je zaštiťují. Pokud zástupci ministerstev, lyceí, ambasád a jiných 
klíčových institucí k sekcím pojmou kladný osobní vztah, tak to má velmi zásadní vliv 
na to, jak se sekcím daří, jak se rozvíjejí a co všechno se kolem nich odehrává. V těchto 
měsících ze své funkce odchází velké množství partnerů, kteří za sekcemi stáli  
a podpořili je zejména v době, kdy se jejich budoucnost zdála být velmi nejistá. 
Jde o: 

• Isabelle Guisnel, kulturní radovou Francouzského velvyslanectví a ředitelku 
Francouzského institutu v Praze; 

• Janine Barbé, ředitelku Lycée Daudet v Nîmes; 

• Jiřího Votavu, absolventa Lycée Carnot z roku 1994 a dlouholetého 
pracovníka Francouzského institutu v Praze, kde administrativně zajišťoval 
fungování sekcí; 

• Daniela Volfa a Petra Reimera, pracovníky Velvyslanectví ČR v Paříži; 

• Jitku Brešovou a Ivanu Cechlovou, asistentky sekcí v Dijonu a v Nîmes; 

• a zapomenout bychom neměli ani na velvyslance obou zemí (k výměně na 
postech obou velvyslanců došlo na přelomu let 2016 a 2017). 

Se všemi výše jmenovanými jsme se náležitě rozloučili (případně se v nejbližší době 
rozloučíme). Současně vždy pracujeme na včasném navázání vztahů s jejich nástupci 
(schůzka s novým českým velvyslancem ve Francii i s jeho zástupcem proběhla ještě 
před jejich odjezdem do Francie; schůzka s nástupcem Isabelle Guisnel také proběhla 
ještě před jeho oficiálním převzetím funkce; poobědvali jsme s novým velvyslancem 
Francie v ČR apod.).  
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Večeře „karnoťáků“ 

Večeře s řediteli lyceí, kteří přijíždějí vybrat 
nové studenty, se již stala tradicí. V letošním 
roce měla večeře s ředitelem Lycée 
Carnot Michelem Geyem, výjimečnou 
atmosféru. Michel Gey měl totiž v době, kdy 
studoval na Lycée Carnot, ve třídě českého 
spolužáka Jaroslava Štichaeura. Stali se 
z nich přátelé a zůstali v kontaktu i přesto,  
že komunistický režim přátelským vztahům 
s lidmi ze Západu vůbec nepřál. 

U příležitosti pobytu Michela Geye v Praze 
jsme proto tradiční večeři pojali jako 
setkání karnoťáků z přelomu 60. a 70. 
let. Naše pozvání přijali kromě již 
zmíněného Jaroslava Štichauera i Petr 
Štěpánek, nyní zástupce ředitele pro 
výzkum v Ústavu makromolekulární chemie 
AV ČR, Petr Kyloušek, proděkan 
Masarykovy univerzity v Brně, Stanislav 
Štech, nyní ministr školství, Jaroslav Slípka, 
docent ORL a bývalý ředitel Alliance 
française v Plzni, a Jan Peňáz, kněz z Křtin 
u Brna. Svou přítomností nás také mimo 
jiné poctila Isabelle Guisnel, kulturní 
atašé Francouzského velvyslanectví. 

Dodejme ještě, že Jaroslav Štichauer se 
po svém návratu do Československa po celý 
svůj aktivní profesní život věnoval výuce 
francouzštiny. Když se sekce po roce 1990 
znovu otevřely, na Gymnáziu Jana 
Nerudy v Praze, kde tehdy působil, 
ovlivnil řadu svých studentů. Mezi 
absolventy z Nîmes či z Dijonu z 90. let tak 
lze najít několik jeho studentů. Mladší 
absolventi, kteří po návratu z Francie 
pokračovali ve studiu francouzštiny v ČR,  
se s Jaroslavem Štichauerem potkávali ve 
funkci pedagoga Filozofické fakulty UK. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_%C5%A0tech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_%C5%A0tech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Sl%C3%ADpka_(1952)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pe%C5%88%C3%A1z
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Setkání s nováčky a jejich rodiči 

V pátek 9. 6. 2017 se zástupci Spolku 
sešli s nově vybranými studenty  
a jejich rodiči v kavárně 
Francouzského institutu v Praze. 

O svých čerstvých zážitcích z Dijonu 
nováčkům se zápalem vykládal také 
David Konrád, který letos v Dijonu 
zakončil první ročník. Debatovalo  
se přes dvě hodiny o pojištění, 
cestách na prázdniny, perspektivách 
po dokončení lycea, francouzských rodinkách, vybavení kuchyněk na internátě i jiném. 
Mile rádi jsme nováčky poznali a přejeme jim, aby si nadcházející etapu života dokázali 
pořádně užít a aby jim přinášela víc radostí než starostí!  

 

 

Lycejní stipendijní fond letos podpořil osm studentů 

souhrnnou částkou 194 500 Kč 

Rozhodnout o tom, komu přidělit stipendium či bezúročnou půjčku a v jaké výši, 
vůbec není snadná záležitost. Členové Rady LSF se při tomto těžkém úkolu snaží 
poctivě porovnávat životní situace rodin všech žadatelů, přihlížejí ke studijním 
výsledkům, ale zároveň jim také leží na srdci, aby s penězi, které jim dárci svěřili, 
bylo naloženo zodpovědně. 

V letošním roce jsme vyhověli všem osmi žádostem (v různé míře)  
a poskytli 111 500 Kč formou daru a 83 000 Kč jako bezúročnou půjčku. 

Rozhodování LSF je sice náročné, ale velmi naplňující. Za prvé víme, že bývalí 
studenti jsou mezi sebou a napříč generacemi solidární a skromní (řada 
dárců si nepřeje být zveřejněna). Za druhé se nemálo žadatelů, včetně jejich 
rodin projevují jako skutečně velmi skromní lidé. Často žádají o stipendium 
až ve chvíli (ve druhém či třetím roce studia ve Francii), kdy jim již vlastní síly 
k řešení finanční situaci opravdu nestačí. Často můžeme číst poznámky v duchu 
„nechci žádat o víc, protože vím, že jsou i jiní studenti, kteří mohou pomoc 
potřebovat ještě více než já“, „chci vás požádat o podporu, aby mým studiem ve 
Francii netrpěli moji mladší sourozenci, kterým by jinak rodiče museli odříct xxx“.  

Všem dárců za vytrvalou podporu velice děkujeme! 
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Dění v sekcích ve Francii 

České dny v Nîmes  

9.–11. května 2017 organizovala česká sekce 
v Nîmes snad již tradiční české dny, jejichž 
součástí byla také výstava o Václavu 
Havlovi, instalovaná v prostorách lycea. 
Výstavu městu zapůjčila partnerská Praha 1. 
Místostarostka Nîmes odpovědná za školství 
Valérie Rouverand, české dny hodnotí takto: 
« Journées tchèques au lycée Daudet ; 
soirée culturelle, ateliers pâtisserie, 
découverte de le République tchèque !! Les 
élèves sont des ambassadrices de leur pays, 
elles seront les ambassadrices de notre ville 
et de notre culture ! Une véritable histoire d'amitié entre Prague et Nîmes ! » 

Česko-francouzské děti na výletě v Nîmes 

Katka Malečková, bývalá asistentka sekce  
v Nîmes, která poslední dva roky působila na 
Sorbonně a také jako učitelka v České škole 
bez hranic v Paříži, zorganizovala výlet 
skupiny českých a česko-francouzských dětí 
do Nîmes.  

Katka píše: „O víkendu 20.–21. 5. proběhlo 
setkání žáků České školy bez hranic Paříž 
a studentek české sekce v Nîmes. 12 dětí se 
svými učiteli a doprovodem z České školy 
přijelo na výlet do Nîmes! Děti měly možnost 
nocovat přímo na českém internátě v Lycée 
Daudet, prohlédnout si město, dozvědět se 
něco o jeho historii a vazbách na ČR, 
a dokonce se se setkat i s panem Jacquesem 
Denisem, prasynovcem slavného nîmeského 
rodáka Ernesta Denise. Výlet se vydařil, 
a tak budeme doufat v další spolupráci! 
Děkujeme!“ 
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Spektákl 11. 5. Dijon 

Česká sekce v Lycée Carnot i letos připravila tradiční „spektákl“. Udělejte si čas 
a podívejte se na záznam z představení – stojí to rozhodně za to! 

V podkroví Carnotu 

Na karnotský spektákl a řadu jednání 
s místními partnery, směřujících k podpoře 
existence české sekce v Dijonu, se letos 
vypravila také Isabelle Guisnel, kulturní 
radová francouzského velvyslanectví v Praze, 
a Stanislav Štech, tou dobou náměstek 
ministryně školství, nyní ministr školství 
a absolvent Carnotova lycea. 

Stanislav Štech se na Carnot vrátil po dlouhé 
době. V jeho podkroví našel nápis, který vyryl 
na zeď na konci svého dijonského pobytu  
v roce 1973: „Poslední český maturant Stanislav zdraví své krajany, kteří 
se sem jednoho dne vrátí.“ (Ročník Stanislava Štecha byl posledním před 
uzavřením sekce, další studenti do Dijonu dorazili až v září 1990.) 

https://youtu.be/RgEa84eUiMo
https://youtu.be/RgEa84eUiMo
https://youtu.be/RgEa84eUiMo
https://youtu.be/RgEa84eUiMo
https://youtu.be/RgEa84eUiMo
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Kam směřují letošní maturanti? 

Všechny čtyři letošní maturantky z Nîmes získaly mention Très bien. Po 
prázdninách směřují na SciencesPo do Dijonu, na medicínu do Norska, na Université 
de technologie v Compiègne a na molekulární biofyziku na Palackého univerzitě 
v Olomouci. Maturantky a maturanti z Dijonu budou se svými skvělými výsledky 
pokračovat také na SciencesPo v Dijonu, na Études franco-allemandes na Sorbonně, 
na double licence Géographie & Économie na Sorbonně, na studiích angličtiny na 
Sorbonně i v ČR a na medicíně v Praze. 

 
Velká gratulace za úspěch u maturity patří Janu Kašníkovi 

 

Citujme článek z Le Bien Public z 12. 7. 2017, který následně na sociálních sítích sdílely 
obě ambasády, Francouzský institut v Praze a řada spřátelených osob. Proto děkujeme 
Honzovi za skvělou reprezentaci a za důkaz toho, že čím bohatší život nad rámec 
vlastního studia v sekci, tím lépe – viz úryvek z rozhovoru s Honzou v Le Bien Public: 

Avez-vous beaucoup travaillé toute l'année pour obtenir ce résultat ? 

« Ma méthode est très simple : j'essaie toujours de réviser assez régulièrement, au 
moins relire mes cours. Ce qui est très bien, à mon sens, ce sont les deux sessions de 
bac blanc organisées par mon lycée, qui nous obligent, en quelque sorte, à réviser 
l'intégralité des chapitres depuis le début de l'année et qui nous permettent, en même 
temps, de bien nous familiariser avec les méthodes requises pour les différentes 
épreuves. Mais ensuite, je voudrais souligner que je ne suis pas quelqu'un qui passe ses 
journées à réviser, loin de là. Je dois avouer que pour certaines disciplines, comme les 
langues ou les mathématiques, mes révisions et mon travail ont été beaucoup moins 
intenses que pour d'autres, comme les sciences économiques et sociales ou l'histoire-
géographie. Par ailleurs, je fais vraiment beaucoup d'activités extrascolaires : je 
présidais le conseil pour la vie lycéenne de mon établissement ; j'étais élu au conseil 
académique de la vie lycéenne de l'académie de Dijon ; je m'engage aussi politiquement 
au sein des Jeunes socialistes de la Côte-d'Or... Tout cela pour vous dire que, selon moi, 
pour obtenir de bons résultats, il faut faire aussi d'autres choses que de passer son 
temps à réviser. Car, je pense que, certes, le diplôme est très important et surtout 
aujourd'hui, mais qu'en même temps, il est là pour nous permettre d'accomplir notre 
projet. Il ne faut donc pas le considérer comme une fin en soi et lui consacrer tout notre 
temps et toute notre énergie. » 

http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2017/07/12/avec-20-sur-20-le-meilleur-bachelier-de-cote-d-or-est-tcheque
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2017/07/12/avec-20-sur-20-le-meilleur-bachelier-de-cote-d-or-est-tcheque
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Ze života bývalých studentů 

Naši spolužáci na nejvyšších postech 

Stanislav Štech, bac Dijon 1973, ministrem školství  

Po svém návratu z Francie vystudoval 
psychologii na FF UK, kde se později 
stal profesorem a prorektorem. Po celou 
svou akademickou dráhu v oblasti 
pedagogiky intenzivně spolupracoval  
s francouzskými partnery. Francouzská 
vláda v roce 2011 jeho úsilí a výsledky 
ocenila řádem Officier des Palmes 
Académiques (zajímavé projevy 
tehdejšího francouzského velvyslance, 
Pierra Lévyho, a Stanislava Štecha při 
jeho jmenování zde). 
V roce 2014 se stal členem týmu poradců premiéra Sobotky, v roce 2015 politickým 
náměstkem ministryně školství a 21. června 2017 byl jmenován ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Emmanuel Macron má českého spolužáka – Filipa Švába, bac Dijon 1995 

Filip vzpomíná: 

„Před pár dny jsem četl rozhovor s jedním z historicky 
nejlepších českých maturantů na sekcích v Dijonu  
a Nîmes (s výsledným průměrem 20/20). Zmínil se  
v něm o tom, že bude po vystudování SciencesPo 
možná uvažovat o studiu na École Nationale 
d’Administration (ENA). Jako absolvent naší sekce 
na Carnotu a současně zástupce asociace českých 
bývalých studentů ENA se vám pokusím školu trochu 
přiblížit. 

Od roku 1993 školu ENA vystudovala skoro čtyřicítka 
Čechů, z toho dva absolventi českých sekcí – Jiří 
Plecitý (Dijon 1994), nyní jeden z nejvýše 
postavených Čechů v Bruselu, a já. K dalším bývalým 
absolventům patří Pavel Fischer, bývalý velvyslanec 
ve Francii, či Pavel Hrnčíř, stávající velvyslanec  
v Kanadě.  Absolvoval jsem ročník (2002–2004), 
který si zvolil jméno Léopold Sédar Senghor a jež se 
vyznačoval několika zvláštnostmi. Šlo o ročník se skoro nejvyšším počtem studentů, 
a to jak Francouzů (135), tak i cizinců (přes 50). Dnes pak za zmínku stojí i fakt,  
že s námi studoval Emmanuel Macron, nově zvolený francouzský prezident. 

https://cz.ambafrance.org/Stanislav-Stech-officier-de-l-Ordre-des
http://www.mzv.cz/paris/cz/o_velvyslanectvi/sidlo_velvyslanectvi/zivotopisy_byvalych_velvyslancu_cr_ve/pavel_fischer.html
http://www.mzv.cz/paris/cz/o_velvyslanectvi/sidlo_velvyslanectvi/zivotopisy_byvalych_velvyslancu_cr_ve/pavel_fischer.html
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(Na fotografii uprostřed v kroužku Emmanuel Macron, v horní řadě Filip Šváb.) 

O ENA se často mluví jako o škole pro významné politiky. Že současný francouzský 
prezident i velké množství poslanců vzešlo z našeho ročníku, by toto tvrzení mohlo 
potvrzovat. Nicméně tomu tak není. Studie publikovaná u příležitosti 70. výročí 
založení školy v roce 2015 ukázala, že pouze 2 % bývalých studentů v produktivním 
věku působí v politice, ať již ve volených funkcích nebo jako stranické kádry. 
Specifikem našeho ročníku byl však mimořádně vysoký počet jednotlivců, kteří se za 
třináct let od absolutoria dostali do nejvyšších pater státní správy či uspěli v 
privátním sektoru. 

ENA není klasickou vysokou školou univerzitního typu. Dalo by se říci, že je primárně 
zaměřena na praxi, tudíž studenti jsou již jednou nohou ve státní správě. Náročnost 
výběrového řízení přispívá k tomu, že vybraní kandidáti mají většinou hluboké 
znalosti z rozličných oblastí a během studia si jen osvojují techniky a praktické 
dovednosti, které jim pomáhají ujmout se od počátku celkem významných úkolů ve 
státní správě. Škola je určena především pro vysoké státní úředníky a lidi, kteří se 
různou měrnou podílejí na fungování státu a na státní administrativě jako takové. 
Jednou ze zvláštností ENA je skutečnost, že cíleně usiluje o to, hodnotově formovat 
studenty, takže jim vštěpuje dovednosti, které jim umožňují působit napříč státní 
správou. Je tedy daleka specializaci, která je svým způsobem svazující. Tento typ 
vzdělání vytváří společný základ pro nejvyšší státní úředníky, usnadňuje vnitřní 
mobilitu v rámci státní správy nebo plynulé přechody mezi ministerstvy. 

Dostat se na ENA je možné prostřednictvím čtyř typů výběrových řízení. První je 
určen stávajícím úředníkům, kteří ve státní správě působí minimálně čtyři roky a pro 
něž vystudování školy znamená zrychlení kariéry. Druhý typ je pro zájemce ze 
soukromého sektoru a osoby působící v různých spolcích a asociacích. Třetí, externí 
výběrové řízení, ze kterého se rekrutuje největší počet studentů, je určen mladým 
absolventům, většinou okamžitě po vystudování vysoké školy (mnohdy SciencesPo). 
Poslední šanci pak mají cizinci, kteří po přijetí procházejí stejným školním 
programem jako Francouzi, jen v závěru nefigurují na žebříčku, který absolventům 
umožňuje vybírat si svá budoucí pracovní působiště podle vlastní úspěšnosti. 

Vystudovat ENA pro cizince neznamená pouze získat přátele a kontakty v rámci 
Francie, ale doslova napříč celým světem. Za posledních 60 let totiž ENA vystudovalo 



  
Association des anciens élèves  

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

 
více než 3 500 studentů ze 132 zemí. A právě mnohá tato přátelství jsou mimořádně 
obohacující. Pamatuji si na první měsíc, kdy jsme ve Štrasburku byli ještě bez 
francouzských kolegů a trávili jsme čas diskusemi o zásadních společenských 
tématech a fenoménech ve skupině více než 50 studentů z celého světa. 

Po prvním iniciačním měsíci se studenti rozjedou po celé Francii a po dobu 4 měsíců 
působí ve státní správě, nejčastěji na prefekturách, v centrální nebo decentralizované 
administrativě, a poslední dobou dokonce v rámci evropských struktur v Bruselu. 
Osobně jsem tuto část ocenil nejvíce. Měl jsem mimochodem obrovské štěstí na 
vynikajícího prefekta v Akvitánsku. Především díky jeho otevřenosti jsem měl 
možnost podílet se na všech aktivitách prefektury, a to včetně citlivých otázek jako 
zajišťování bezpečnosti na svěřeném teritoriu. Prefektura je orgán, jehož 
prostřednictvím vláda působí v teritoriu a prosazuje svou politiku. Prefekt má na 
starosti krizové situace včetně živelných pohrom. Služba po jeho boku je tedy 
jedinečnou zkušeností, jak bez prostředníků proniknout do státní správy. 

Jakkoli bývá francouzská byrokracie často kritizována či karikována, v mnoha 
aspektech bychom mohli jen závidět. Právě během studia na ENA můžeme vidět, jak 
může být státní správa profesionálně řízena, vytyčeným směrem, s dostatečnými 
nástroji pro dosažení stanovených cílů. Pro českého úředníka je to mimořádně 
inspirující. 

Po návratu do Štrasburku do budovy bývalého ženského vězení, kde se snoubí 
architektura kamenné pevnosti s moderními architektonickými prvky, následuje 
9 měsíců společného studia s Francouzi. Zapomeňte na učebnice a profesory. Pracuje 
se s případy z praxe, řeší se úkoly, se kterými se administrativa reálně potýká, a to 
v široké oblasti agend. Přednášející jsou aktivní úředníci, mnohdy na velmi vysokých 
pozicích, kteří se dělí se studenty o své zkušenosti. Záběr předmětů je široký, jedná se 
například o veřejné finance, řízení ve státní správě, lidské zdroje, mezinárodní vztahy 
anebo vybraná cvičení z evropské politiky. 

Zkoušky jsou pak v naprosté většině spojeny s uvedením do přesné role (tiskový 
mluvčí, poradce, vedoucí oddělení apod.) a velmi konkrétním úkolem (vypracování 
analýzy, napsání projevu, příprava podkladů atd.). Většinou se nepracuje se skripty, 
nýbrž se složkou o 80–120 stránkách a ke splnění úkolů mají studenti šest či osm 
hodin. 

V závěru studia se Francouzi podrobují klasifikaci, která je seřadí podle úspěšnosti. 
Z nabízených volných míst si ti nejlepší vybírají jako první. Poslední přicházejí ke 
slovu ve chvíli, kdy jsou již nejatraktivnější pozice obsazeny. Uplatnění však najde 
každý z nich. Cizinci stojí mimo systém klasifikace, avšak nově se pravidla změnila 
tak, že občané ze zemí EU se mohou také ucházet o práci ve francouzské státní správě. 

Dveře ENA jsou Čechům otevřené. Jen toho v posledních letech bohužel málo 
využíváme. Největší šanci mají nejspíše pracovníci ve státní správě. Sám jsem před 
odjezdem na ENA působil na různých místech ve státní správě. I díky studiu na ENA 
jsem se stal na několik let českým diplomatem na Stálém zastoupení ČR v Bruselu, 
kde jsem se věnoval především elektronickým komunikacím, informační společnosti 
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a satelitnímu systému Galileo. Vrcholem této etapy pak bylo české předsednictví EU 
v roce 2009, kdy jsem předsedal celé řadě pracovních skupin a podílel se na 
vyjednávání s Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Po jeho skončení jsem 
se vrátil do ČR a nyní působím v privátním sektoru a zastupuji společnost AT&T v 
regionu střední a východní Evropy. 

Francouzské velvyslanectví a Asociace bývalých studentů jsou připraveni zájemcům 
pomoci a poradit. Asociaci je možné kontaktovat prostřednictvím jejího předsedy 
Pavla Fischera (pavel.fischer@gmail.com). Další informace o studiu na ENA je 
možné najít na stránkách francouzské ambasády nebo přímo na stránkách ENA.“ 

Filip také uvedl v článku časopisu Respekt o novém francouzském prezidentovi: 

 „Je kontaktní,“ shrnuje tenhle rys bývalý český diplomat a nyní zaměstnanec 
soukromé americké firmy v Praze Filip Šváb, jeden z Macronových spolužáků z ENA. 
V ročníku jich bylo 180 a na velkou část francouzských spolužáků si už přesně 
nepamatuje. Macron mu ale uvízl v hlavě. „Tam, kde se ostatní drželi ve skupinkách, 
on mezi nimi přecházel a s každým zapředl hovor. Tohle velmi dobře uměl, tak si ho 

pamatuju.“ 

Jan Peňáz (Dijon 1967–1970) děkuje Francii 

Jan Peňáz, kněz v poutním místě Křtiny  
a také dlouholetý podporovatel Lycejního 
stipendijního fondu, nám krátce po oslavách 
14. července na Francouzském velvyslanectví 
v Praze poslal tento e-mail: 

„Après la réception à l'ambassade de France 
à Prague, où j’étais invité grâce à l’Institut 
français de Prague je suis allé à l’église 
Notre-Dame-des-Victoires – pas loin de 
l’ambassade – où est vénéré l’Enfant Jésus 
de Prague, et j’ai célébré la sainte messe 
pour la France et l’Europe entière. C’était le 
signe de ma reconnaissance à la France pour la réception et surtout pour la bourse 
que j’avais (nous avions) obtenu dans ma jeunesse. En signe de solidarité j’essaie 
maintenant de soutenir les jeunes Tchèques des milieux moins aisés, pour qu’ils 
puissent. Comme a dit le ministre des Affaires étrangères du gouvernement tchèque 
au début de la réception, les mots du 14 juillet 1789 sont toujours valables mais il faut 
les lire d’une façon rénovée. La fraternité veut dire aujourd’hui la solidarité. L’égalité 
exige la justice et la liberté doit vraiment laisser aux gens le libre choix sans force 
quiconque.“ 

http://www.ifp.cz/Campagne-de-selection-2015-pour
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/18/prisel-a-prorazil-strop
http://dijon-nimes.eu/o-spolku-a-lycejnim-stipendijnim-fondu/lycejni-stipendijni-fond/darci/
http://dijon-nimes.eu/o-spolku-a-lycejnim-stipendijnim-fondu/lycejni-stipendijni-fond/darci/
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Josef Žižka (Dijon 1930–1933) – válečný hrdina 

10. října 1913 se narodil Josef Žižka. Vystudoval 
gymnázium a jako vynikající žák lyceum v Dijonu,  
kde maturoval. V roce 1933 začal studovat práva, ale studia 
přerušil kvůli vojenské službě, kterou dokončil v říjnu 
1937. Znovu nastoupil na práva, ale vzhledem  
ke zdravotním problémům a špatné finanční situaci studia 
nedokončil. V roce 1940 odešel přes Maďarsko a Balkán  
do Francie, kde byl nasazen na frontě. Po kapitulaci byl 
evakuován do Anglie, kde absolvoval parašutistický 
výcvik. V dubnu 1944 byl v rámci desantu BARIUM 
vysazen do protektorátu. 16. ledna 1945 byl zatčen 
gestapem a převezen do věznice na Pankráci, kde  
se 18. ledna 1945 podle záznamu gestapa oběsil. Vzhledem  
k tomu, že se na konci okupace na Pankráci podobně 
„oběsilo“ několik dalších vězňů, mohlo jít o vraždu. Čest 
jeho památce. 
 
Děkujeme Hynkovi Peroutkovi za upozornění na osud J. Žižky; převzato z FB 
příspěvku J. Padevěta. 

Publikujeme medailonky absolventů 

Je důležité, abychom o sobě navzájem věděli napříč generacemi i napříč obory, v nichž 
působíme. Proto jsme začali sbírat a publikovat neformální medailonky. 
Prvních 19 medailonků v češtině naleznete zde, první čtyři ve francouzštině zde. 

Pomozte nám dotvářet mozaiku českých (československých) sekcí!  

Odpovězte na čtyři jednoduché otázky, přiložte (civilní) fotografii a my váš medailonek 
velmi rádi zveřejníme. Odpověď na otázky a fotku pošlete na náš mail. 

1. Co Tě přimělo jít studovat do sekce? 
2. Co Ti jako první vytane na mysli, když se Tě někdo zeptá na Tvé studium v sekci? 
3. Co nyní děláš? 
4. Jaký podíl na Tvé současné kariéře nese česká sekce? 

1. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de tenter le concours pour aller étudier dans l'une des 
sections tchèques en France ?  
2. Quel est le premier souvenir qui te vient à l'esprit quand on te questionne sur tes 
études dans la section ?  
3. Que fais-tu actuellement ? 
4. Quel rôle tes études dans la section tchèque ont-elles joué dans ta carrière ? 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%BDi%C5%BEka
http://dijon-nimes.eu/o-ceskych-sekcich-ve-francii/kdo-jsou-absolventi-sekci/medailonky/
http://dijon-nimes.eu/en-francais/qui-sont-les-tcheques-des-sections/quelques-portraits/
mailto:dijon-nimes@email.cz
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Proč medailonky? 

• Abychom se lépe znali mezi sebou. 

• Abychom ukázali, že cesta do Nîmes či Dijonu umožňuje zvolit si poté jakýkoli 
obor a odcestovat do jakékoli země. 

• Abychom ukázali, jak vnímáme přínos tří let ve Francii s odstupem, jak je 
hodnotíme po osobní i po profesní stránce. 

Členství ve Spolku a pomoc v našich aktivitách  

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 absolventy 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. 

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 2017 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, na dijon-nimes@email.cz 
potvrzovací mail s informací o provedení bezhotovostní platby. 

Všem stávajícím členům, kteří na rok 2017 příspěvek stále ještě 
neuhradili, si dovolujeme tuto povinnost připomenout. 

 
Za Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii 

Kristýna Křížová, Karolína Koukolová,   
Veronika Kraupnerová, Alena Kocháňová 
dijon-nimes@email.cz 

mailto:dijon-nimes@email.cz
mailto:dijon-nimes@email.cz

