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Informační bulletin č. 7/2015 

Vážení přátelé, 

od vydání posledního, šestého čísla Informačního bulletinu došlo k řadě významných 

událostí, o kterých bychom vás chtěli informovat. 

Níže se dočtete nejen o výběru nových studentů a studentek do dijonské a nîmeské sekce, 

ale také o tom, jak probíhaly České dny v Dijonu, o čem byl letošní „spektákl“, jak byl 

nadefinován nový model financování dijonské sekce, k jaké zásadní změně došlo v Nîmes, 

jak dopadlo letošní přidělování stipendií i jaké události nás čekají v dohledné době. 

Věříme, že vám takto umožňujeme zůstat v užším kontaktu s vývojem českých sekcí  

a napomáháme tak pro ně aktivovat více společné energie. 

Co by vás určitě nemělo minout: 

  

Dění z domova 

●  Valná hromada 

●  Známe nové studentky a studenty obou sekcí 

● Partnerské vztahy Praha 1 – Nîmes a Praha 6 – Dijon 

●  Přátelské večeře s delegacemi z Dijonu a Nîmes a dárci LSF 

●  Proběhla informační schůzka pro nováčky a jejich rodiče 

●  Přidělování stipendií na školní rok 2015/2016 

Novinky z Francie 

●  Dijonský „spektákl“ a dijonské České dny 

●  Na dobré cestě k novému (funkčnímu) modelu financování dijonské 

sekce 

●  Snížení kapesného v Nîmes 

●  Zachraňme skomírající spolek Cercle Venceslas 

   Medailonky absolventů 

●  Karel Vašák 

● Stanislav Štech 

●  Dana Syrová (roz. Macháčková) 

Nepřehlédněte 

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

●  Hledáme profesionálního prezentátora 

●  Naléhavě hledáme pomoc ohledně aktualizace kontaktů absolventek  

z Nîmes po roce 1990 a vypracování statistiky o jejich osudech 
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Dění z domova 

 

Valná hromada 

V souladu se stanovami našeho Spolku byla na 24. 3. 2015 svolána valná hromada. Uskutečnila se  

v sídle Spolku v prostorách právní kanceláře Peterka Partners, Karlovo nám. 671/24, Praha 1 a jejím 

cílem bylo vyhodnotit činnost Spolku od poslední valné hromady v únoru 2012, novými volbami 

obnovit mandáty vedení Spolku a upravit znění stanov tak, aby odpovídaly novým zákonným 

požadavkům (změna ze sdružení na spolek, nahrazení valné hromady členskou schůzí). 

Vedení (výbor) Spolku nově tvoří: Kristýna Křížová, Karolína Koukolová a Veronika Kraupnerová. 

Vedení (Rada) Lycejního stipendijního fondu bude nadále pracovat ve složení: Ondřej Dušek, Filip 

Šváb, Lukáš Macek, Kristýna Křížová a Karolína Koukolová. 

Kontrolní komise nyní čítá tyto členy: Filip Šváb, Ondřej Dušek, Alena Kocháňová. 

Úplný zápis z valné hromady na vyžádání zašleme. 

  

Známe nové studentky a studenty obou sekcí 

Letošní účast na přijímacím řízení do českých sekcí oproti loňsku výrazně klesla. Loni si přihlášku 

podalo okolo 90 uchazečů, zatímco letos jich o sekce projevilo zájem pouhých 50. Dalším výrazným 

rozdílem oproti loňskému roku byl teritoriální původ uchazečů. V letošním roce jasně zavládla 

převaha uchazečů z velkých měst a gymnázií s bilingvní výukou, z malých městeček a gymnázií bez 

bilingvních sekcí se v porovnání s loňským rokem nehlásil téměř nikdo. 

Pohovory do obou sekcí proběhly v dubnu: 8. dubna do Dijonu a 28. dubna do Nîmes. Pohovor do 

Dijonu nemálo zkomplikoval velmi malý počet kandidátů-chlapců. Dijonská komise se proto rozhodla 

přijmout více dívek. V září tedy do sekcí odcestuje tradičně 10 nováčků – 4 studentky do nîmeské 

sekce a 4 dívky a 2 chlapci do Dijonu. 

Do dalšího roku bychom rádi zapracovali na tom, aby přibylo kandidátů z maloměstských škol  

a gymnázií, kde výuka francouzštiny neprobíhá v rámci bilingvní sekce, ale jako klasický cizí jazyk, 

mnohdy až jako druhý v pořadí. Věříme, že se v těchto školách ukrývají nadaní a motivovaní jedinci, 

kteří o sekcích buď vůbec nevědí nebo se ze strachu ze silné konkurence studentů z bilingvních sekcí 

raději nikam nehlásí. Prezentace na školách nám umožňují všechna tyto mýty prolamovat a dodávat 

odvahu těm, kteří ji postrádají. Rádi bychom na podzim tohoto roku navštívili mnohem více škol než 

v minulých letech a TY, čtenáři, nám v tom můžeš pomoci! Staň se profesionálním prezentátorem! 

(viz bod: Nepřehlédněte – Hledáme profesionálního prezentátora) 

 

Partnerské vztahy Praha 1 – Nîmes a Praha 6 – Dijon 

Bouřlivé vody, které se v posledních letech sekce snaží ustát, mj. jednoznačně ukázaly, jak jednotliví 

partneři sekce vnímají, co od nich očekávají a co je pro ně důležité, aby našli vlastní motivaci sekce 

podporovat, a to nejen finančně. V případě obou hostitelských měst je zřejmé, že jejich radnice 

vnímají existenci sekcí jako příležitost pěstovat skutečné, nikoli jen papírové partnerské vazby  

s Českou republikou. Pro sekce je opravdu velmi důležité, aby taková partnerská vazba fungovala. 

Vzhledem k tomu, že v ČR i ve Francii v loňském roce proběhly volby do místních zastupitelstev, 
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museli jsme letos vykonat důležitou misi: pomoci tyto vazby obnovit tam, kde v minulosti dobře 

fungovaly (Nîmes – Praha 1), a zbudovat je tam, kde doposud žádné neexistovaly (Dijon – ?). 

Díky úzké spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Paříži se podařilo oslovit vedení městské 

části Praha 6 a ta v dubnu velmi vřele uvítala místostarostku Dijonu, paní Sladanu Zivković. Celý 

jeden den hledala obě města konkrétní oblasti pro svou spolupráci.  

O dva týdny později vedení radnice MČ Praha 6 v čele se starostou panem Ondřejem Kolářem odjelo 

do Dijonu (v rámci Českých dní, viz dále). Z dalších dvou dnů nabitých pracovními jednáními 

vyplynulo, že k sobě obě města mají blízko. Půjde-li vše dobře, začátkem září by v Praze měla uzavřít 

dohodu o partnerské spolupráci. 

  

Přátelské večeře s delegacemi z Dijonu a Nîmes a dárci LSF 

V dubnu jsme využili toho, že do Prahy kvůli výběrovému řízení zamířili zástupci lyceí, měst  

a dalších spřátelených institucí z Dijonu i Nîmes, a uspořádali dvě diskusní večeře, na které jsme také 

pozvali několik dárců Lycejního stipendijního fondu. Obě setkání byla velmi příjemná, ale zejména 

užitečná. V neformální atmosféře jsme mohli prodiskutovat řadu citlivých otázek souvisejících  

s fungováním a financováním sekcí. 

Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání na tyto večeře! Pomohli jste nám francouzským partnerům 

podat hmatatelný důkaz, že sebenepatrnější investice, kterou do nás vložili, má smysl a je i desítky let 

po maturitě ve Francii stále živá. 

  

Proběhla informační schůzka pro nováčky a jejich rodiče 

29. 5. proběhla další informační schůzka pro novou generaci studentů a jejich rodiče s téměř 100% 

účastí. Věříme, že jsme studentům a jejich rodičům pomohli lépe se po praktické stránce připravit na 

odjezd do Francie a ujasnit si, co vlastně tři roky v Nîmes či Dijonu znamenají, co mohou přinést, přes 

co je třeba se překlenout… 

Díky tomuto setkání jsme se opět ujistili, že – ač nás, absolventy, dělí od těch nastupujících roky  

i desítky let – to nejdůležitější se nemění: chuť jít ve svém životě dál, učit se, poznávat, odvaha 

opustit jistotu rodičovského zázemí a vydat se do neznáma… a taky krásný, v tomto okamžiku ještě 

stále velmi romantický vztah k Francii. 

  

Přidělování stipendií na školní rok 2015/2016 

V pátek 5. 6. 2015 zasedla v sídle Spolku Rada Lycejního stipendijního fondu, aby projednala 11 

žádostí o finanční podporu. Mezi žadateli se objevili studenti a studentky obou sekcí, stávající i nově 

nastupující. Několikahodinová debata vyústila k vyhovění všem žádostem různou formou (dar, 

bezúročná půjčka, kombinace daru a půjčky) a odlišnou měrou finanční podpory. Celkem byla 

udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 147 800 Kč a půjčky ve výši 67 000 Kč. Využito tak bylo 

celkem 214 800 Kč.  

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu je přílohou tohoto informačního bulletinu. 
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Novinky z Francie 

 

Dijonský „spektákl“ a dijonské České dny 

Ancienne Chapelle praská ve švech, pomalu se začíná stmívat, dlouhé rudé závěsy na oknech jenom 

zesilují gradující napětí. Tak kdy už to konečně vypukne? Kvůli carnotskému spektáklu do Dijonu 

vážilo cestu mnoho lidí – a to nejen bývalých studentů – z různých koutů Francie i Evropy a všichni 

očekávají minimálně takový kulturní zážitek jako loni. Letos měli studenti laťku položenou hodně 

vysoko. Rozhodně mají proč být nervózní. Již dořečnila ředitelka Carnotu Hélène Rabaté, 

velvyslankyně České republiky v Paříži její Excelence Marie Chatardová i předsedkyně Spolku 

bývalých studentů českých sekcí ve Francii Kristýna Křížová. Nakonec se o slovo přihlásili také 

letošní režiséři – Pavel Vítek a Matěj Křístek. Pomyslná opona se zvedá a příběh se začíná rozvíjet. 

Ústřední postavou představení s názvem „Re-convalescence“ je Karel, mylně diagnostikovaný blázen, 

kterého čerstvě propustili z blázince a jenž se marně snaží adaptovat do „normálního“ světa. Ten se 

mu totiž zjevuje jako mnohem bláznivější než ten, který právě opustil. Umělecky zpracovaná 

inscenace plná trefných postřehů ze života a hlubokých filozofických myšlenek nutí zamyslet se nad 

tím, jak často se my sami běžně ocitáme v naprosto bláznivých situacích, hodných pozornosti 

psychiatrů. Originálním nápadem, pořádnou dávkou humoru i úctyhodnými hereckými výkony si 

studenti po právu vysloužili bouřlivé ovace a poctu, jež jim vzdalo stojící publikum. 

Představení lze zhlédnout zde. 

Na webu Velvyslanectví České republiky v Paříži byl o „spektáklu“ publikován článek.  

Informace o dijonském představení zazněla také v Radiožurnálu – v Zápisníku zahraničních 

zpravodajů. 

Referoval o něm také dijonský plátek Le Bien Public. 

 

České dny v Dijonu: 

Letošní „spektákl“ měl něco navíc oproti předchozím ročníkům. Byl součástí Českých dní v Dijonu, 

resp. doufejme, že prvního ročníku Českých dní v Dijonu. Jak jsme již dříve psali, snažíme se, aby 

sekce ve svých městech a se svými městy skutečně žily, aby neexistovaly jen v jakémsi 

vzduchoprázdnu bez vazby na své okolí. Iniciovali jsme proto projekt Českých dní v Dijonu  

a českému zastupitelství v Paříži jsme pomohli s organizací. 

V programu letošního česko-dijonského setkání si účastníci mohli vybrat mezi velmi oceňovaným 

celodenním ekonomickým fórem, které umožnilo propojit řadu českých a dijonských firem, 

promítáním dokumentárního filmu o Václavu Havlovi od česko-francouzské filmařky Andrey 

Sedláčkové s následnou diskusí s Jacquesem Rupnikem, blízkým spolupracovníkem V. Havla, či 

tradičním představením našich studentů v Lycée Carnot. Paralelně s těmito událostmi probíhala 

dvoudenní oficiální návštěva vedení MČ Prahy 6, která na řadě konkrétních témat potvrdila zájem 

obou stran navázat partnerství. Zdánlivou samozřejmostí, která však stála řadu úsilí, byla také jednání 

tehdejšího 1. náměstka MŠMT pana Mlsny s Burgundským krajem, městem a lyceem o nalezení 

udržitelného způsobu financování sekce. 

https://www.youtube.com/watch?v=zOA62-mYA3M
http://www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/skolstvi/aktuality/cesky_den_v_dijonu_a_oslava_95_vyroci.html
http://www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/skolstvi/aktuality/cesky_den_v_dijonu_a_oslava_95_vyroci.html
http://www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/skolstvi/aktuality/cesky_den_v_dijonu_a_oslava_95_vyroci.html
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3364568
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3364568
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2015/04/19/un-spectacle-tcheque-au-lycee-carnot


5 

Carnotští studenti program Českých dní v Dijonu také významně obohatili. Připravili diskusní setkání 

pro své spolužáky na téma studium v zahraničí, sešli se s náměstkem MŠMT, během týdne 

zorganizovali promítání dvou českých filmů a veřejnou lekci českých tanců. 

Od podzimu budeme pracovat na tom, aby se naplnila slova všech zúčastněných a z uskutečněných 

Českých dní v Dijonu se díky velkému úspěchu stal 1. ročník nové tradice. 

  

Na dobré cestě k novému (funkčnímu) modelu financování dijonské sekce 

Během jarních a předletních měsíců pokračovala jednání ohledně nalezení funkčního a udržitelného 

modelu financování dijonské sekce. Paní Isabelle Guisnel, od podzimu 2014 nová kulturní radová 

francouzského velvyslanectví v Praze, vnesla do složité situace svůj čerstvý, nezatížený pohled a zdá 

se, že se díky němu podaří těžkopádný finanční model dijonské sekce zjednodušit. Nový model by 

měli partneři definitivně stvrdit podpisem teprve v následujících týdnech, nicméně nově nastupující 

studenti do Dijonu i ti, kteří v září půjdou do druhého a třetího ročníku, již podlehnou změnám nové 

dohody. 

Hlavní novinkou z pohledu rodin a studentů je fakt, že rodiny si samy zajišťují pojištění (pojištění 

léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu). Také je na ně zcela přenesena 

otázka kapesného, které již v Dijonu nebude vypláceno lyceem. Na druhou stranu se snížil povinný 

příspěvek rodin z 1 000 eur na polovinu. V celkovém součtu se náklady rodin v podstatě nemění 

(nové náklady zhruba vyváží úlevu 500 eur). Dokáže-li si rodina zajistit požadované pojištění 

výhodně, může dokonce ušetřit. 

Novému modelu je samozřejmě třeba dát čas, aby ukázal své opodstatnění. Doufáme, že všichni 

partneři ocení, že: 

● Došlo k organizačnímu zjednodušení. 

● Jednoznačně ukazuje, že největším přispěvatelem projektu jsou rodiny studentů (stejně jako 

tomu bylo dosud, jen to v dosavadním modelu nebylo příliš vidět) a že sekce tedy není 

„vydržovaná“ francouzskými rozpočty. 

● Zpřehledňuje příspěvky jednotlivých institucionálních partnerů. 

● K řadám partnerů sekce připojuje také Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii, 

neboť ten sekci zaštiťuje celkovou podporou a nepřímo – prostřednictvím finanční podpory 

udílené sociálně znevýhodněným studentům (stipendium, půjčky) – se podílí i na jejím 

financování. 

● Eliminuje zbytečné náklady jako předražené francouzské pojištění, kvůli kterým hrozil sekci 

zánik. 

Uvědomujeme si však také – a od počátku na to upozorňujeme především Velvyslanectví Francie  

v Praze a MŠMT, partnery obou sekcí –, že se nyní finanční modely sekcí v Dijonu a v Nîmes od sebe 

vzdálily (nedošlo k téměř žádné změně skutečných nákladů na financování studia pro rodiny studentů, 

změny jsou organizační / administrativní; rozdíly mezi sekcemi jsou však také ve formě ubytování  

a pravidlech pro každodenní život studentů). I bez této změny je pro učitele francouzštiny, rodiče  

i studenty obtížné vyznat se v rozdílech mezi českými sekcemi a projektem Un an en France, proto 

bychom do této situace neradi vnášeli další složitosti. Budeme tedy s těmito partnery diskutovat  

o tom, aby došlo k organizačnímu sladění obou sekcí a podmínky pro studenty se v nich nijak zvlášť 

neodlišovaly. 
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Snížení kapesného v Nîmes 

Složitá situace francouzských veřejných rozpočtů se nyní dotkla i studentek v Nîmes, které budou od 

září 2015 dostávat nižší kapesné (75 eur). Vzhledem k tomu, že v Nîmes si studentky samy zajišťují 

stravování od sobotního odpoledne do nedělního večera včetně, lze toto kapesné nazývat spíše 

příspěvkem na stravování. Klasické kapesné tedy de facto mizí, stejně jako je tomu nyní v Dijonu. 

 

Zachraňme skomírající spolek Cercle Venceslas 

Na přelomu 80. a 90. let v Dijonu velmi aktivně fungovalo čechofilní sdružení Cercle Venceslas, 

jehož věrnou členkou byla a stále ještě je Češka, která se do Dijonu provdala v polovině 60. let – Eva 

Leroy. Sdružení v Dijonu pořádalo výstavy i jiné kulturní akce, zajišťovalo kurzy češtiny, a pro 

Francouze hlavně plnilo funkci velmi cenného zdroje informací o tehdejším Československu. Ten, 

kdo k nám chtěl vycestovat – a že se takových počátkem 90. let našlo mnohem víc než nyní – se 

nejprve obracel na Cercle Venceslas, aby zjistil všechny administrativní náležitosti plánovaného 

výletu a informoval se o tom, co v té „východní“ zemi rozhodně nesmí minout. Tehdy ještě sdružení 

čítalo několik desítek aktivních členů. V průběhu poslední dekády minulého století však činnost 

Cercle Venceslas začala zadrhávat a na počátku nového tisíciletí ho již drželi nad vodou jen dva 

aktivní členové – Eva Leroy a Pierre Berthaud. Ten po několik let, dokud zdraví přálo jemu i celé 

jeho rodině, pořádal třikrát do roka malé pohoštění pro české studenty ve svém domě. Již několik let 

však Cercle Venceslas existuje pouze na papíře a vážně hrozí, že zanikne navždy. Zhynul by tak 

dlouholetý projekt, jenž by i nadále mohl sloužit ku prospěchu dijonské sekce a zasazovat se  

o rozšiřování povědomí o České republice v hlavním městě Burgundska. 

  

Co Cercle Venceslas potřebuje: 

● Najít zapáleného člověka v Česku, ve Francii či jiné zemi, který bude ochoten věnovat spolku 

svůj čas a energii. 

● Vymyslet, jak Cercle Venceslas oživit. 

● Nalákat nové členy. 

● Zrevidovat staré stanovy podle francouzského zákoníku a adaptovat je novému fungování 

tohoto spolku. 

  

POMOZTE PŘEŽÍT SKOMÍRAJÍCÍMU CERCLE VENCESLAS!  

Za Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii můžeme poskytnout pár zkušeností a cenné 

kontakty. 

  



7 

Medailonky absolventů 

Patřit k určité komunitě znamená také, že toho o sobě jednotliví členové vědí více než zcela neznámí 

lidé. Proto bychom vám rádi postupně představili různé zajímavé absolventy sekcí v průřezu celé 

jejich existence. Sekce jsou obvykle spojovány pouze s několika jmény: Voskovec, Černý, Troška, 

Jamek, „ten ministr ze 60. let“ a Macek. Prošla jimi ovšem zhruba tisícovka absolventů a velká 

většina z nich vedla nebo stále ještě vede život, který stojí za zmínku, či dosáhla úctyhodných 

kariérních výsledků. Jen o nich zkrátka nevíme. Možná také proto, že si po maturitě zvolili obor, který 

se z mediálního hlediska jeví jako nezajímavý. 

Po nějakou dobu vám tedy budeme přinášet osudy zcela namátkově vybraných absolventek  

a absolventů a budeme se přitom snažit, abychom vám pokaždé představili jak někoho z nejstarších 

generací, tak naopak někoho ze současnosti.  

Ve facebookové skupině příležitostně sdílíme prolinky na „zajímavé“ absolventy; pokud vás toto 

téma zajímá, připojte se k nám a sledujte osudy svých spolužáků. 

  

Karel Vašák 

Karel Vašák (26. června 1929 – 1. května 2015) studoval v Dijonu v letech 1945–1948. Po maturitě 

zůstal ve Francii a vystudoval práva. Jakožto univerzitní profesor se zaměřoval na lidská práva. 

V roce 1969 se stal prvním ředitelem Mezinárodního ústavu pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku 

(do r. 1980). V roce 1979 představil od té doby často citované dělení lidských práv na tři generace, 

které částečně vychází z hesla francouzské revoluce Volnost, rovnost, bratrství. Jeho pojetí zapustilo 

kořeny především v evropském pojetí lidských práv, mj. si našlo cestu do Listiny základních práv 

Evropské unie. 

V oblasti lidských práv působil také na ředitelské a poradenské pozici v UNESCO a ve World 

Tourism Organization. Přednášel na různých univerzitách v zahraničí. Jeho nejznámější publikací je 

odborná kniha z r. 1982, nazvaná "The International Dimensions of Human Rights". 

Pro zajímavost shrnujeme hlavní principy Vašákova dělení lidských práv:  

První generace lidských práv 

První generace lidských práv se týká především svobody a účasti na politickém životě. Spadají sem 

mimo jiné svoboda projevu, právo na spravedlivý soud, svoboda vyznání či právo volební. 

Druhá generace lidských práv 

Do druhé generace lidských práv spadají práva, jež začala být uznávána po první světové válce, týkají 

se sféry sociální, ekonomické a kulturní. Spadají sem např. otázky zaměstnanosti, bydlení, sociálního 

pojištění aj. 

Třetí generace lidských práv 

Třetí generace pokrývá práva, jejichž univerzální platnost začala být diskutována a postupně 

uznávána teprve v nedávné době, od 70. let 20. století. Spektrum je široké a poměrně vágní. Spadají 

sem otázky sebeurčení, životního prostředí, udržitelnosti rozvoje či práv kolektivních. 

(zdroj: Wikipedia)  

 

 

https://www.facebook.com/groups/214052402005021/
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_%C3%BAstav_pro_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trasburk
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_generace_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda_projevu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda_vyzn%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%AD_pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
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Stanislav Štech 

Čerstvě jmenovaný náměstek MŠMT (na pozici politického náměstka) je absolventem carnotské 

sekce z r. 1973. Po jejím dokončení vystudoval psychologii, které se věnuje celý svůj profesní život. 

Ten je spjat s Univerzitou Karlovou, kde dlouhá léta působil na Katedře pedagogiky a získal zde 

profesuru. Od r. 2003 zastával pozici prorektora UK pro rozvoj. Systematicky se věnuje 

mezinárodním, zejména francouzsko-českým projektům v oblasti psychologie a vzdělávání a autorsky 

se podílel na mnoha mezinárodních odborných publikacích. I proto mu byl v r. 2011 udělen 

francouzským velvyslancem titul Důstojník Řádu akademických palem. 

  

Dana Syrová 

Dana Syrová (roz. Macháčková) maturovala v Nîmes v r. 1994. Poté vystudovala VŠE a studium 

DESS v Paříži zaměřené na kulturní management. Tomu se věnuje, s výjimkou krátkého působení  

v PR agentuře, po celou svou profesní dráhu. První zkušenosti získala v rámci festivalu Tanec Praha. 

Několik let pracovala v kulturním oddělení Správy Pražského hradu. Od r. 2004 je výkonnou 

ředitelkou hudebního festivalu Struny podzimu, od r. 2013 také MHF Dvořákova Praha. 

Letošní ročník Strun podzimu nabídne nám, frankofilům, jedinečný hudební večer. 11. listopadu 2015 

bude ve Španělském sále Pražského hradu uveden písňový recitál výjimečného pěvce Philippa 

Jarousskyho, který pražskému publiku představí zhudebněné verše Paula Verlaina. Tým Spolku se na 

koncert chystá. Tento večer se stane neformálním dostaveníčkem všech pražských frankofilů. Věříme, 

že se na něm potkáme i s mnohými z vás. 

  

http://www.ifp.cz/STANISLAV-STECH-OFFICIER-DE-L,2564
http://www.strunypodzimu.cz/
http://www.dvorakovapraha.cz/
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Nepřehlédněte! 

 

Členství ve Spolku, výzva k aktivnímu zapojení 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 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 2015 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, potvrzovací e-mail na dijon-nimes@email.cz s informací  

o provedení bezhotovostní platby. 

  

Všem stávajícím členům, kteří na rok 2015 příspěvek stále ještě neuhradili, si dovolujeme tuto 

povinnost připomenout. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Hledáme profesionálního prezentátora  

Získali jsme grant Velvyslanectví Francie v Praze na financování prezentací na českých školách  

a hledáme „profesionálního“ prezentátora, který by za zajímavou odměnu absolvoval během 

podzimu 20–30 prezentací ve školách a eventuálně v pobočkách Alliances francaises. 

Několik desítek škol vyjádřilo minulý rok zájem o osobní prezentaci tříletého studia na sekci díky 

akci obvolávání vyučujících francouzštiny. Kvůli nedostatku času před uzávěrkou termínu pro podání 

přihlášky a z důvodu malého počtu prezentátorů se nám podařilo pokrýt jen velmi málo škol, jež  

o osobní návštěvu požádaly. Teď na podzim se proto budeme snažit zrealizovat mnohem více 

prezentací a rádi bychom, aby se nám podařilo navštívit i méně známé školy a odlehlejší městečka. 

Nabízíme placené místo profesionálního prezentátora, jehož misí bude procestovat ČR  

a zrealizovat 20–30 osobních prezentací tříletého studia ve Francii. Doprava proplacena a přivýdělek 

zaručen. Ideální příležitost k podzimní brigádě! 

Máte-li zájem, kontaktujte nás na dijon-nimes@email.cz  

 

 

 

 

 

Opravdu naléhavě hledáme pomoc pro aktualizaci kontaktů absolventek  

z Nîmes po roce 1990 kvůli vypracování statistiky o jejich osudech.  

O některých ročnících z devadesátých let nemáme vůbec žádné zprávy. 

Pomozte nám najít ztracené kontakty! 

Jak? Jste-li absolventka z Nîmes a býváte v pravidelném kontaktu s dalšími 

bývalými studentkami či by vám nevadilo zahrát si na detektiva a chvíli se 

věnovat pátrání po spolužačkách, které ani nemusíte znát osobně, napište 

nám prosím na dijon-nimes@email.cz a my vám zašleme podrobnější 

instrukce. 

 

  

 

Za Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii 

Kristýna Křížová, Karolína Koukolová, Veronika Kraupnerová, Alena Kocháňová 

  

Kontakty: 

e-mail: dijon-nimes@email.cz 

Kristýna Křížová: 739 351 716, kristyna.krizova@agatinsvet.cz 

Karolína Koukolová: 773 006 345, koukolovakarolina@gmail.com 

Veronika Kraupnerová: 604 233 277, v.kraupnerova@seznam.cz 

Alena Kocháňová: 774 445 659, krokodylekx@seznam.cz 

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

