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Informační bulletin č. 3/2012 
 
Vážení přátelé, 

 

opět uplynulo několik měsíců a my vám předkládáme třetí číslo Informačního bulletinu 

Asociace bývalých studentů českých sekcí v Dijonu a Nîmes. Věříme, že vám takto 

umožníme být více v kontaktu s vývojem českých sekcí a českým sekcím pomůžeme 

aktivovat více společné energie. 

 

V tomto bulletinu bychom vás rádi upozornili zejména na vznik stipendijního fondu pro 

zájemce ze sociálně znevýhodněných rodin. 
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Stalo se: 

• Podzim - zima 2011/2012: prezentace sekcí na českých středních školách 

• Listopad 2011: komunikace s partnery sekcí 

• Prosinec 2011: vznik facebookové skupiny Dijon-Nîmes 

• Leden 2012: setkání se zástupci radnice v Nîmes a Lycée A. Daudet v Praze 

• Únor 2012: valná hromada 
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• Únor 2012: valná hromada č. 2 a setkání v kavárně 
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• Duben 2012: výběr studentů na šk. rok 2012/2013 
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Lycejní stipendijní fond 
 
Stalo se ve Francii 

• Září 2011: zasazení symbolického dubu v Nîmes 

• Září 2011: snížení kapesného v Dijonu 

• Říjen 2011: založení sdružení Čestí studenti a mladí profesionalové ve Francii (CSMPF) 

• Listopad 2011: český večer v Nîmes 

• Listopad 2011: setkání studentů na ambasádě v Paříži 

• Duben 2012: ohlášení odchodu 3 studentek z Nîmes 

• Květen a červen 2012: český večer v Nîmes a v Dijonu 
 
Připravujeme: 

• Červenec/srpen 2012: piknik – letní přátelské setkání v Praze 

• Září 2012: širší prezentace stipendijního fondu pro veřejnost, setkání s dárci 

• Podzim 2012: nová série prezentací studia v českých sekcích na gymnáziích 
 
Členství v Asociaci, výzva k zapojení a aktualizaci kontaktů 
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Stalo se 
 
Podzim - zima 2011/2012: prezentace sekcí na českých středních školách 
Od září do ledna probíhaly na českých středních školách prezentace možnosti studia 
v českých sekcích. Laskaví prezentátoři navštívili dohromady 12 škol v Benešově, Karlových 
Varech, Kladně, Olomouci, Ostravě, Praze, Rožnově pod Radhoštěm a Táboře. Sekce byly 
představeny též na setkání Sdružení učitelů francouzštiny (SUF) v listopadu 2011, kde se se 
sekcemi seznámilo zhruba 30 francouzštinářů. 
 
Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zapojili: 
 

• Gymnázium Benešov – Michal Gozon 

• Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Barbora Tomisová 

• Gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Jiří Lang 

• Slovanské gymnázium, Olomouc – Lenka Navrátilová 

• Gymnázium Edvarda Beneše, Kladno – Alena Kocháňová 

• Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – Jan Kolář 

• České gymnázium, Karlovy Vary – Kristýna Chrastilová 

• Gymnázium Arabská, Praha – Karolína Koukolová, Michal Šafránek 

• Gymnázium Jana Keplera, Praha – Kateřina Hejlová 

• Gymnázium Jana Nerudy, Praha – Filip Šváb, Alena Kocháňová 

• Gymnázium Tábor – Jakub Jiříček 

• Prezentace na setkání SUF, Praha – Karolína Koukolová, Michal Šafránek 
 

Listopad 2011: komunikace s partnery sekcí 
Řada schůzek se zástupci MŠMT, francouzského velvyslanectví v Praze, českého 
velvyslanectví v Paříži, lyceem a radnicí v Nîmes měly za cíl ujasnit si pozici jednotlivých 
institucí k sekcím a dát vědět o aktivitě a zájmu ze strany absolventů sekcí. Diskutovali jsme 
mj. o otázce finanční spoluúčasti studentů a aktuálním výrazném snížení kapesného 
studentům v Dijonu a o dalších možnostech péče o sekce.  
V současné době se zdá, že tyto průběžné schůzky mají pozitivní efekt, podpořily totiž 
stabilizaci pozice sekcí po „otřesech“ ve změnách jejich financování a celkový přístup 
jednotlivých partnerů k nim. 
 

Prosinec 2011: vznik facebookové skupiny Dijon-Nîmes 
Vznikla facebooková stránka Asociace, která má v současnosti 106 členů. Připojte se k nám 
na adrese http://www.facebook.com/groups/214052402005021/! 
 

Leden 2012: setkání se zástupci radnice v Nîmes a Lycée A. Daudet v Praze 
Města Nîmes a Praha 1 plánují společný dvouletý kulturně-vzdělávací projekt Grandir 

ensemble en Europe v rámci evropského programu Comenius Regio, na jehož realizaci by se 
měla podílet i Asociace bývalých studentů. U příležitosti lednové návštěvy Prahy nîmeským 
radním Jacky Raymondem a CPE Lycée Daudet Marie-Claude Jouanné proběhla pracovní 
večeře, na které se diskutovalo o oblastech projektu, na kterých by mohla Asociace 
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spolupracovat. Předběžně se jedná o pomoc s organizováním doprovodných kulturních akcí, 
stáží francouzských profesorů v ČR a vyhodnocení dosavadních stáží českých profesorů 
v Nîmes. Rozhodnutí o udělení grantu bude známo na konci července. 
 

Únor 2012: valná hromada 
Proběhla valná hromada Asociace bývalých studentů českých sekcí, která schválila změny 
stanov asociace, nové vedení a vznik Lycejního stipendijního fondu. 
Hlavním smyslem úpravy stanov bylo přizpůsobit je reálným potřebám života asociace a 
doplnit složení základních orgánů Asociace. 
Dále jsme chtěli najít rozumné řešení palčivé otázky názvu Asociace: otázka českých vs. 
československých sekcí, otázka sekce v St.-Germain-en-Laye. Po diskusi jsme se shodli na 
zachování dosavadního názvu Asociace, v němž jsou zmíněny jen české sekce v Dijonu 
a Nîmes (s ohledem zejména na posledních 20 let existence sekcí, na budoucnost, ve které již 
nelze očekávat obnovení „československých“ sekcí a na srozumitelnost pro naše současné a 
budoucí partnery). Otázku čs. sekcí a sekce v SGL jsme vyřešili tímto zněním prvního 
odstavce nových stanov: 
 

„Sdružení Association des anciens élèves des sections tchèques à Dijon et à Nîmes si klade 
za cíl udržovat přátelské styky mezi všemi bývalými žáky a žákyněmi českých a 
československých sekcí na francouzských lyceích v Dijonu, Nîmes a St.-Germain-en-
Laye...“ 

 

Seznam členů orgánů Asociace, jak byli zvoleni valnou hromadou, vč. jejich kontaktů najdete 
v příloze tohoto bulletinu. 
 

Únor 2012: stipendijní fond 
Již v září 2011 začala příprava stipendijního fondu pro sociálně znevýhodněné studenty, kteří 
by měli zájem studovat na českých sekcích, ale činil by jim problém nový roční poplatek 
1000€/rok. Tato iniciativa vzešla z řad bývalých studentů sekcí Ondřeje Duška, Kristýny 
Křížové, Lukáše Macka a Filipa Švába. V průběhu podzimu a zimy vznikl návrh statutu 
Lycejního stipendijního fondu (LSF) a proběhl průzkum, zda se projekt setká se zájmem z řad 
absolventů sekcí, což se podle e-mailových reakcí potvrdilo. V únoru 2012 valná hromada 
schválila vznik Lycejního stipendijního fondu. 
 
Plné znění statutu LSF najdete na webu Asociace (http://www.dijon-nimes.eu/lycejni-
stipendijni-fond/), zde rekapitulujeme nejdůležitější principy, na nichž je fond založen: 
 

 
Základní principy fungování fondu: 

• přispívat může kdokoliv jakoukoliv částkou, jednorázově či pravidelně 

• finanční podpora studentům bude záležet jak na aktuálním stavu prostředků ve 
fondu, tak na množství a kvalitě podaných žádostí o podporu 

• fond nemusí žádostem vyhovět v plné výši 

• fond bude komunikovat přímo s rodinami studentů, nebude vstupovat do smluvních 
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vztahů mezi jednotlivými partnery sekcí (MŠMT, Velvyslanectví Francie v ČR, lycea, 
města Dijon a Nîmes, kraje Languedoc-Roussillon a Burgundsko) 

• model fungování fondu je nastaven tak, aby byl dlouhodobě udržitelný, tj. nelze 
v žádném roce na podpory vyčerpat všechny prostředky fondu (min. 20% ročních 
příspěvků do fondu musí zůstat nerozdělených k dispozici pro další rok) 

• na administraci fondu lze v běžném roce použít max. 5% z ročních darů 

• prostředku fondu jsou vedeny na samostatném účtu, odděleném od běžného 
hospodaření Asociace 

 
 

Únor 2012: valná hromada č. 2 a setkání v kavárně 
V rámci druhé valné hromady proběhlo setkání bývalých studentů v pražské kavárně 
Domeček, kde byl dovolen zbytek členů rady stipendijního fondu. Dalšími členy se stal 
Ondřej Dušek a Filip Šváb. 
 

Únor + duben 2012: rozloučení s odcházejícími řediteli lyceí v Nîmes a v Dijonu 
Shodou okolností se tímto školním rokem mění vedení obou lyceí. Za bývalé studenty 
českých sekcí z obou lyceí jsme se s končícími řediteli rozloučili a poděkovali jim za roky jejich 
podpory našich studentů. Do Nîmes jsme poslali šperk, který byl ředitelce předán během 
rozlučky se studenty a profesory školy, a dijonskému řediteli za Asociaci a studenty sekce 
poděkovala Karolína Koukolová. Učinila tak 20. 4. před zahájením každoročního „spektáklu“. 
Ředitel od nás dostal láhev moravského vína a CD Magdalény Kožené. 
 

Duben 2012: Kulatý stůl 
V souvislosti s letošním výběrem studentů do českých sekcí proběhlo 2. 4. 2012 na půdě 
MŠMT setkání partnerů sekcí u kulatého stolu. Tentokrát jej, v návaznosti na kulatý stůl 
organizovaný v dubnu 2011 naší Asociací, pořádala Francouzská ambasáda v Praze. Letošní 
diskuse se zúčastnili zástupci MŠMT, kulturní rada Francie v ČR a jeho kolegové, ředitel Lycée 
Carnot v Dijonu se svým zástupcem, náměstek starosty Nîmes pro oblast školství, zástupkyně 
ředitelky Lycée A. Daudet v Nîmes, zástupkyně Académie de Bourgogne (školský úřad) a 
zástupci Asociace. 
 
Diskuse a společné úvahy přinesly tyto závěry: 

• povědomí o možnosti studovat v českých sekcích je stále nedostatečné, je třeba dále 
pokračovat v prezentacích, zvláště mimo velká města. Při prezentacích je třeba nejen 
podporovat studenty, že „na to mají“, i když nejsou z Prahy, Brna či jiných velkých 
měst, ale také jejich učitele – „vaši studenti na to mají“ 

• celkově je třeba se více zaměřit na komunikaci s učiteli 

• předčasné odchody některých studentů z Dijonu či Nîmes, které se nyní objevují 
častěji než v minulosti, vedou k závěru, že při prezentacích je třeba více zdůrazňovat 
odpovědnost studentů za příležitost, která zrovna jim (na úkor jiného studenta) 
může být dána, a respekt k investicím, které do nich vkládají všichni partneři sekcí na 
francouzské i české straně. 
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Duben 2012: Výběr studentů na šk. rok 2012/2013 
Do letošního konkurzu se přihlásilo cca. 45 studentů (z toho jen 7 chlapců!), z kterých komise 
vybrala 7 studentů do Dijonu a 4 studentky do Nîmes. Jedné kandidátce do Dijonu bylo 
dokonce díky vynikající úrovni francouzštiny nabídnuto, aby nastoupila rovnou do Première. 
Slečna se ale nakonec rozhodla neochuzovat se o celý jeden rok a v září nastoupí do 
Seconde. 
 

Duben 2012: „spektákl“ 
Už tradičně se v Dijonu uskutečnil český „spektákl“, letos nazvaný „Attention aux hommes“ 
podle hitu české skupiny TataBojs. Týkal se "combat culturel francotchèque", tedy rozdílů 
mezi francouzskou a českou kulturou. Celé představení bylo pojato jako kvízová show, do 
které byli náhodně zapojováni i diváci. Studenti  Francouzům představili Krtečka, vysmáli se 
českému módnímu faux pas nošení ponožek v sandálech, poukázali na základní klišé, které si 
Francouzi představí, když se řekne la République tchèque (décalage horaire, Tchétchénie...), 
a poučili nás o českých vynálezech, jako jsou kontaktní čočky, hromosvod či kofola. Celý sál 
se dokonale bavil, zástupce velvyslankyně ČR ve Francii, pana Czerného, a skupinku školáků 
z Nymburku, kteří v tu dobu v Dijonu byli na výměně, nevyjímaje. Hercům srdečně 
gratulujeme za povedený večer! 
 

Duben 2012: schůzka v Dijonu 
U příležitosti českého „spektáklu“ v polovině dubna se uskutečnila informativní schůzka s p. 
Arnaud Ohet, pracovníkem Conseil régional de Bourgogne, jež má na starosti českou sekci 
v Dijonu. Diskutovalo se o sníženém kapesném, budoucnosti českých sekcí a v neposlední 
řadě také o činnostech Asociace. V této souvislosti jsme byli požádáni o vytvoření 
dokumentu, který by Conseil régional umožnil přístup k informacím o tom, co se děje 
s absolventy dijonské sekce. Je logické, že je to jakožto sponzory zajímá. Bereme to tedy jako 
podnět k vypracování dokumentu o osudech absolventů všech sekcí. Očekávejte prosím, že 
vás v nejbližších měsících budeme ohledně tohoto tématu kontaktovat. 
 

Lycejní stipendijní fond 
 
Celkem jsme obdrželi 5 žádostí nových a 7 žádostí stávajících studentů. Fond prozatím získal 
prostředky od dárců z různých generací bývalých studentů: z přelomu 60. a 70. let, z 90. let 
(většina dárců), ale i relativně čerstvých absolventů. Někteří se sami rozhodli přispívat 
pravidelně po menších částkách. Do fondu významnou částkou přispěje i francouzské 
velvyslanectví v ČR. 
Rada fondu se sešla 13. 6. 2012 a usnesení, které přijala, najdete v příloze tohoto bulletinu. 
 

Stalo se ve Francii 
 
Září 2011: zasazení symbolického dubu v Nîmes 
Slavnostní zasazení stromu darovaného Asociací lyceu A. Daudeta v nîmeském parku Jardins 
de la Fontaine za účasti velvyslankyně ČR, paní Marie Chatardové. 
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Září 2011: snížení kapesného v Dijonu 
V září bylo studentům náhle sníženo kapesné z 87€ na 35€. Stalo se tak v důsledku 
rozhodnutí Conseil régional de Bourgogne, který zahájil strategii šetření nákladů. Na každého 
českého studenta přispívá o 800€/rok méně, což se podepisuje právě na kapesném. 
Ostatních položek, jako strava, pojištění aj. se to nedotklo. 
 

Říjen 2011: založení sdružení Čestí studenti a mladí profesionalové ve Francii (CSMPF) 
Místopředsedou sdružení je bývalý student Lycée Carnot, Dominik Zunt (2000-2003). CSMPF 
usiluje o vytvoření informační a společenské platformy pro mladé Čechy ve Francii. Mezi 
hlavní cíle tohoto sdružení patří: pořádat diskusní setkání, konference, autorská čtení, 
udržovat mezi mladými Čechy přehled o českých i zahraničních aktualitách. CSMPF se tak 
snaží rozvíjet akademické a kulturní vztahy mezi Čechy a Francouzi a napomáhat tak 
mezinárodní spolupráci. 
Web: http://www.csmpf.com/; Facebook: http://www.facebook.com/csmpf 
 
Listopad 2011: český večer v Nîmes 
Promítání filmu Andrey Sedláčkové a koncert Emila Viklického v aule lycea, za přítomnosti 
zástupce velvyslankyně ČR ve Francii, p. Czerného. 
 

Listopad 2011: setkání studentů na ambasádě v Paříži 
Každoroční výlet studentů a studentek na pozvání českého velvyslanectví do Paříže. Kromě 
slavnostního setkání v prostorách velvyslanectví a poznávání předvánoční Paříže se studenti 
zúčastnili přednášky p. Daniela Hermana, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, o 
tom, jak se naše společnost vyrovnává se svou minulostí. 
 

Duben 2012: ohlášení odchodu 3 studentek z Nîmes 
Tři studentky ze čtyř, které v září 2011 nastoupily do seconde v Nîmes, ohlásily svůj návrat do 
ČR – po prázdninách nebudou ve studiu pokračovat. 
Začali jsme komunikovat přímo s odcházejícími děvčaty a také se pustili i do další širší 
komunikace s partnery sekcí, jejímž cílem je situaci stabilizovat a s využitím této kritické 
chvíle, která ukázala některá slabší místa v organizaci studia, se spolu s nimi snažit některé 
ne zcela vyhovující záležitosti posunout k lepšímu. 
Podle aktuálních informací dvě ze tří uvolněných míst zaplní dvě studentky, které zatím 
studovaly v rámci programu Un an en France v Avignonu. 
 

Květen a červen 2012: český večer v Nîmes a v Dijonu 
V květnu proběhlo v Nîmes veřejné promítání filmu Lidice v kině Sémaphore a následná 
diskuse se zástupcem velvyslankyně ČR ve Francii, p. Czerným. Večer se setkal s velkým 
zájmem veřejnosti v Nîmes a proběhl ke spokojenosti všech. 
Podobné setkání se konalo začátkem června v Dijonu, tentokrát ještě doplněné o přednášku 
historika Milana Haunera. Tento večer navštívilo cca. 80 – 100 zájemců. 
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Připravujeme 
 
Červenec/srpen 2012: piknik – letní přátelské setkání v Praze 
Pro ty z vás a z nás, kdo budeme trávit nemalou část léta v Praze, připravujeme přátelské 
večerní setkání. Rádi bychom se s vámi viděli, popovídali, co je kde nového, provětrali pár 
oblíbených historek z pobytu v Dijonu, Nîmes či St.-Germain... Včas se vám ozveme. 
 

Září 2012: širší prezentace stipendijního fondu pro veřejnost, setkání s dárci 
Na začátek září připravujeme slavnostní setkání s dárci i obdarovanými z našeho 
stipendijního fondu. 
 

Podzim 2012: nová série prezentací studia v českých sekcích na gymnáziích 
Pro nový školní rok počítáme s pokračováním prezentací sekcí na gymnáziích. Dění 
v letošním školním roce nás motivuje k dalšímu propracování prezentací, úpravě jejich 
obsahu vzhledem k vývoji v poslední době apod. Prezentátorům se budeme snažit 
poskytnout kompenzaci jejich vynaložených nákladů a času. Pokud byste mohli o realizaci 
prezentace na jednom či více gymnáziích uvažovat, spojte se s námi, velmi rádi doladíme 
vše potřebné! 
 

Členství v Asociaci, výzva k zapojení a aktualizaci kontaktů 
 

Stále hledáme pomoc v oblasti přispívání na webové stránky Asociace, prezentování možnosti 

studia na sekcích v Dijonu a v Nîmes českým středoškolákům, skenování a archivace 

dokumentů... Pomoc uvítáme také v oblasti aktivit směrem k médiím, komunikace s úřady a 

partnery sekcí a budování a správy adresáře bývalých studentů. Jakákoliv iniciativa je vítána. 

 
Aktualizace kontaktů 
Začali jsme s aktualizací a doplňováním kontaktů na všechny bývalé studenty českých sekcí. 
Cílem je vytvoření úplného seznamu kontaktů na bývalé studenty, což zajistí efektivní 
kolování informací a pomůže k doplnění mezer. Pokud máte zprávy o někom, kdo informace 
o dění v sekcích nedostává, prosím, kontaktujte nás a my se s dotyčným spojíme. 
 
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. 
 

Za Asociaci bývalých studentů českých sekcí v Dijonu a v Nîmes, 
 

Kristýna Křížová, Alena Kocháňová, Karolína Koukolová, Veronika Kraupnerová 
 
Kontakty: 
e-mail: dijon-nimes@email.cz 
Kristýna Křížová: 739 351 716, kristyna.krizova@agatinsvet.cz 
Alena Kocháňová: 774 445 659, krokodylekx@seznam.cz 
Karolína Koukolová: 608 942 515, karolinakoukolova@centrum.cz 
Veronika Kraupnerová: V.Kraupnerova@seznam.cz  


