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Informační bulletin č. 2/2011  
 
 
Vážení přátelé,  
 
předkládáme vám druhé číslo Informačního bulletinu Asociace bývalých studentů českých  
sekcí v Dijonu a v Nîmes. Věříme, že tyto bulletiny umožní vám, bývalým studentům, být  
více v kontaktu s vývojem českých sekcí a českým sekcím tedy pomohou aktivovat více  
společné energie.  
 

Obsah:  
 
Stalo se  
• Duben 2011: Výběr studentů na šk. rok 2011/2012  
• Duben 2011: „ Spéctacle tchèque“ v Dijonu  
• Duben 2011: Slavnostní recepce 8. 4. 2011  
• Květen 2011: Informační schůzka Sdružení bývalých studentů se zájemci z řad absolventů  
   sekcí  
• Červen 2011: Vyšla kniha Monique Mangold: Regards croisés entre France et République  
   tchèque  
• Červenec 2011: Řešení statutu českého lektora v Nîmes  
• Červenec 2011: Schůzka se zástupce radnice v Nîmes a Lycée A. Daudet  
 
Aktuálně probíhá  
 
Připravujeme  
 
Výzva – informace pro členy  
 

Stalo se  
 
Duben 2011: Výběr studentů na školní rok 2011/2012  
 
Ve dnech 6. – 7. 4. 2011 proběhl výběr studentů, kteří nastoupí do třídy „seconde“ v lyceích  
v Dijonu a v Nîmes. Ředitelé obou škol i zástupce francouzské ambasády si i letos  
pochvalovali vysokou úroveň studentů, mezi kterými pak není jednoduché vybrat ty, kterým  
dát šanci, a ty, které odmítnout.  
Jedna z nově přijatých studentek, Tereza Pechoušková (Nîmes), popsala své dojmy z nové  
studijní perspektivy v článku uveřejněném na webových stránkách Lycea A. Daudeta  
v Nîmes. Přečíst si jej můžete zde.  
Novou podmínkou pro rodiny, které chtějí svému dítěti umožnit studium v českých sekcích, 
je poplatek 1000 euro za každý školní rok (platí pouze pro nově nastupující studenty). Tento  
poplatek odráží přání francouzské strany, která si přeje, zejména vzhledem k rozvoji České  

http://sectiontcheque.lyceedaudet.fr/
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republiky po r. 1990, větší spoluúčast české strany na tomto společném projektu. MŠMT tuto  
podmínku akceptovalo a je nyní na českých rodinách, zda s ní mohou a budou souhlasit.  
 
Duben 2011: „ Spéctacle tchèque“ v Dijonu  
 
Duben 2011 byl pro české sekce nabitý událostmi, protože 7. 4. se konal také tradiční  
„Spéctacle tcheque“ v Carnotově lyceu v Dijonu. Jak celé představení probíhalo se můžeme  
podívat očima Terezy, studentky české sekce:  
7. dubna 2011, 20 hodin. Aula Carnotova lycea v Dijonu se pomalu plní. Nově příchozí hledají  
místa k sezení, zdraví se s přáteli, okukují stůl plný čerstvě napečených českých koláčů, které  
poslouží jako občerstvení během přestávky. Brzy zhasnou všechna světla a sál se utiší.  
Pomyslná opona se zvedá, začíná Spéctacle tchèque.  
České spektákly, dříve nazývané koncerty, jsou na Carnotu tak dlouholetou tradicí, že už  
vlastně ani nikdo z nás neví, kam až sahají jeho začátky. Jisté ale je, že dokáže stále upoutat  
pozornost a o diváky z řad našich francouzských spolužáků či profesorů není nikdy nouze.  
Letos nás svou návštěvou poctila i Marie Chatardová, velvyslankyně České republiky v Paříži.  
Spektákl je zhruba dvouhodinové představení tvořené scénkami a písničkami, skrz které se  
snažíme alespoň trochu obeznámit francouzské obecenstvo s naší zemí a její kulturou.  
Letošní spektákl jsme pojali více geograficky. Na začátek jsme se inspirovali jednou z  
divadelních her Jiřího Voskovce, který se ostatně řadí mezi úspěšné absolventy Carnotova  
lycea. Z jeho hry Vest Pocket Revue jsme převzali hlavní zápletku, avšak scénář celého  
představení už pochází čistě z naší dílny. Tři hlavní postavy – Francouzi – cestují po České  
republice, přičemž diváci, sledujíce jejich putování, objevují různé české kraje a spolu s nimi  
veškeré zvyklosti pro ně typické. Takže nechybělo seznámení s českým pivem, olomouckými  
tvarůžky nebo třeba s ostravskou ulicí Stodolní.  
A jak vlastně vypadá vznik takového dvouhodinového kousku? Procházka růžovým sadem to  
rozhodně není. Účastní se bez výjimky všech dvaadvacet studentů české sekce na Carnotu.  
Se sepisováním scénáře a výběrem písniček se začíná už v říjnu. V lednu pak začínají  
nekonečné zkoušky, nacvičujeme každý večer, přibližně hodinu. Jistě si dokážete představit  
množství času tím strávené. A to vše jen pro jediný den, pro dvě hodiny, kdy se ze sebe  
snažíme dostat to nejlepší, pro pár minut slávy.  
Poslední písnička, světla se rozsvěcují, na pódium postupně přicházejí všichni účinkující.  
Vychutnáváme si potlesk a pohled na diváky zvedající se ze svých sedadel. Větší pocty nám  
nemohlo být dopřáno. Děkujeme a zase příští rok!  
 
 
 
Duben 2011: Slavnostní recepce 8. 4. 2011  
 
Dne 8. 4. 2011 proběhla na francouzské ambasádě v Praze oslava 90. výročí založení českých  
sekcí. Slavnostní recepce se zúčastnilo cca. 120 bývalých studentů ze sekcí v Dijonu, Nîmes a  
St. Germain-en-Laye, dále velvyslanec Francie v ČR, francouzský kulturní rada a další zástupci  
francouzského velvyslanectví, zástupci měst Dijon a Nîmes, regionů Burgundsko a  
Languedoc-Roussillon, ředitelé lyceí A. Daudet v Nîmes a Carnot v Dijonu, reprezentanti  
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Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva zahraničních věcí (MZV).  
Při této významné události měly různé generace studentů možnost se setkat a navzájem se  
podělit o své zážitky z francouzských studentských let i klikaté životní osudy. Ti, kteří  
maturovali před rokem či dvěma, se mohli setkat se svými „kolegy“, na jejichž maturitním  
vysvědčení je uveden rok 1938; ti, kteří žijí v Praze, se mohli setkat s těmi, kteří přijeli nejen  
z různých částí České republiky, ale i ze Slovenska, Francie či dokonce Spojených států. Toto  
setkání mělo také zvláštní význam pro bývalé studentky sekce v St.-Germain-en-Laye, která  
nebyla v r. 1990 obnovena.  
Zástupci partnerských institucí ve svých projevech vyjádřili zejména své odhodlání  
podporovat české sekce i do budoucna. Sdružení bývalých studentů na závěr slavnostních  
projevů poděkovalo všem, kteří se o sekce starají, a věnovalo Francouzskému velvyslanectví,  
Lyceu A. Daudeta v Nîmes a Lyceu Carnot v Dijonu symbolický dárek: sazenice dubů. Dub je  
odjakživa vnímán jako symbol pevnosti a dlouhověkosti. Varianta dubu letního, kterou  
Sdružení vybralo, může dobře prosperovat jak na jihu Francie a v mírném klimatu Dijonu, tak  
i v náročnějším prostředí Střední Evropy. Současně se jedná o druh, který vyžaduje jistou  
míru péče (zavlažování) – stejně jako naše sekce. Je-li o něj dobře postaráno, roste dalších 90  
– 150 let. Budeme se i nadále snažit, aby i v tomto ohledu byly osudy dubů a českých sekcí  
stejné.  
Hosté recepce mohli také shlédnout DVD s krátkými filmy o sekcích, které vznikly v rámci  
projektu J. Hnilici (viz níže), dále fotoreportáž z představení aktuálních studentů české sekce  
v Dijonu, které proběhlo den před konáním recepce, a prezentaci života současných  
studentek v Nîmes.  
Recepce se rovněž zúčastnili zástupci tisku, takže například čtenáři Lidových novin se mohli  
seznámit s osudem p. Mojmíra Konečného, nejstaršího účastníka recepce (nar. 1921) – viz  
článek na webu Asociace.  
 
 

Práce Jiřího Hnilici o českých sekcích 
 

PhDr. Jiří Hnilica, historik z Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické  
fakulty UK, se zabývá již řadu let českými sekcemi ve Francii a jejich historií.  
Vedle publikace o české sekci v Nîmes také vytvořil či inicioval několik filmů  
mapujících osudy několika generací českých a slovenských sekcionářů. Tyto  
snímky sestávají z autentických výpovědí jak Čechů, tak Francouzů a jsou  
doplněny o dobové materiály. Jiří Hnilica dal rovněž podnět ke vzniku  
studentských filmů pojednávajících o současné tváři českých sekcí, které jsou  
používány při prezentacích sekcí studentům českých středních škol. Práce pana  
Hnilici má ambice důkladně zmapovat různé etapy existence sekcí, zákulisí  
jejich existence a zajímavé životní příběhy, které jsou s nimi spjaty, takže se  
jedná o stále vyvíjející se projekt, na němž jsme připraveni spolupracovat.  
 

 
 

http://files.dijon-nimes.webnode.cz/200000098-3c3aa3c81d/ln-cs_sekce_%2822.4.2011%29.jpg
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Duben 2011: Kulatý stůl 8. 4. 2011  
Slavnostní recepci předcházelo pracovní setkání – kulatý stůl zástupců jednotlivých institucí,  
které se podílejí na chodu českých sekcí (měst Dijonu a Nîmes, regionu Burgundsko,  
francouzského velvyslanectví, MŠMT a MZV) a dalších hostů (historik Jiří Hnilica).  
Kolem existence sekcí a jejich dalšího fungování vyvstalo v posledních letech několik  
palčivých otázek, což vedlo Sdružení bývalých studentů k zorganizování tohoto diskusního  
kulatého stolu. Nejvíce prostoru bylo věnováno analýze silných a slabých stránek českých  
sekcí a debatě nad novým modelem financování sekcí. Několik zajímavých úvah  
přednesených účastníky kulatého stolu ukázalo potřebu otevřít i debatu o pedagogickém  
rozměru tohoto projektu a o hledání nové podoby sekcí odpovídající změnám, kterými obě  
země prošly od roku 1990.  
Analýza slabých a silných stránek sekcí nabízí podněty pro další možný rozvoj sekcí. Mezi  
kladnými body sekcí se objevuje vzájemné obohacení českých i francouzských studentů, kteří  
se setkávají ve školních lavicích, mezinárodní kontakty pro města Nîmes a Dijon, jedinečnost  
projektu díky tříleté délce studia (oproti jiným, kratším studijním pobytům) a devadesátileté  
tradici, demokratičnost výběru kandidátů, navázání celoživotních přátelství či přínos pro  
český pracovní trh. Naopak mezi slabšími stránkami byla jmenována malá viditelnost sekcí za  
branami lyceí, nevýznamný přesah sekcí do jiné než vzdělávací oblasti, chybějící reciprocita  
projektu, neexistence dat, která by dokazovala francouzské straně rentabilitu investic do  
sekcí. Problematickým se tak ukázal model financování a konkurence jiných méně  
nákladných francouzsko-českých programů.  
Hlavním přínosem kulatého stolu bylo navázání přímého dialogu mezi jednotlivými  
francouzskými partnery, kteří se doposud podíleli na projektu, a zejména na jeho  
financování, nezávisle na sobě. Klíčovou byla i přítomnost české strany a vyjádření jejího  
oficiálního postoje k sekcím.  
 
Zájemci naleznou na našich webových stránkách zde přehled definovaných slabých a silných  
Stránek.  
 
Květen 2011: Informační schůzka Sdružení bývalých studentů se zájemci z řad absolventů  
sekcí  
 
12. 5. 2011 proběhla v pražské kavárně Příčný Řez koordinační schůzka Sdružení bývalých  
studentů se zájemci z řad absolventů sekcí. Ti, kteří přijali naše pozvání na tuto schůzku, se  
dozvěděli čerstvé informace o dění kolem českých sekcí. Pro nás bylo inspirativní slyšet  
názory dalších „zainteresovaných“.  
Červen 2011: Ve Francii vyšla kniha Monique Mangold: Regards croisés entre France et  
République tchèque  
Kniha přináší výběr významných francouzských a českých osobností od středověku do dnešní  
doby, kteří významně rozvíjeli vzájemné vztahy, a představuje je skrze jejich životopisy a  
přehled jejich díla týkajícího se vztahů mezi oběma zeměmi. Nad výběrem zahrnutých  
osobností i nad formou zpracování jejich životopisů by bylo možné diskutovat, nicméně   
kniha může být jistě dobrou pomůckou například pro studenty, kteří se ve vzájemných  
vztazích našich zemí potřebují zorientovat. Nás těší, že jediné rozhovory, které se v knize  

http://www.dijon-nimes.eu/o-ceskych-sekcich-ve-francii/silne-a-slabe-stranky-ceskych-sekci/
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objevují, se týkají českých sekcí – jeden poskytla Mlle. Annie Petit z Nîmes a druhý Jana  
Bernauerová, bac Nîmes 1993.  
 
Červenec 2011: Řešení statutu českého lektora v Nîmes  
 
Ředitelka lycea A. Daudeta v Nîmes ve spolupráci s rektorem Académie de Montpellier a  
MŠMT dokončují úpravu oficiálního statutu českého lektora při sekci v Nîmes. Jeho pozice  
byla až doposud po formální stránce nestandardní a nejistá, což celkovou situaci sekcí  
komplikuje. Nyní bude český lektor spadat pod Académie de Montpellier, která se tak stává  
dalším partnerem českých sekcí. Věříme, že tato úprava pomůže jejich situaci stabilizovat.  
 
Červenec 2011: Schůzka se zástupci radnice v Nîmes a Lycée A. Daudet, francouzské  
ambasády v Praze a MŠMT  
 
Na schůzce se zástupci města Nîmes a lycea jsme se shodli na několika tématech, které  
budeme dále společně rozvíjet:  
· možnosti širší pedagogické spolupráce  
· společné kulturní projekty  
· intenzivnější informování obyvatel Nîmes a okolí o existenci sekcí a jejich smyslu.  
U všech těchto bodů máme vytipované první konkrétní vlaštovky, na kterých postupně  
začínáme pracovat.  
 
Na schůzkách s dalšími partnery sekcí, a to zástupci francouzské ambasády a MŠMT, jsme  
diskutovali o otázkách nastavení podmínek pro přijetí do českých sekcí, hledání možností  
podpory studentů, pro které je nově zavedený poplatek příliš vysoký, a o našem projektu  
sborníku, ve kterém bychom rádi shromáždili odborné texty zaměřené na pedagogické,  
psychologické a kulturní aspekty českých sekcí.  
 
Potěšilo nás, že velvyslanec Francouzské republiky, p. Lévy, ve svém projevu na slavnostní  
recepci konané při příležitosti státního svátku Francie dne 14. července zmínil české sekce  
jako vynikající příklad vzájemné spolupráce obou zemí.  
 

Aktuálně probíhá  
· schůzka s dalším partnerem sekcí, a to MZV, o možnostech užší vzájemné spolupráce  
· příprava další vlny prezentací sekcí na českých gymnáziích v průběhu podzimu 2011  
· první práce na projektu odborného sborníku  
 
 

Členství v Asociaci, výzva k zapojení a aktualizaci kontaktů  
Stále hledáme pomoc v oblasti přispívání na webové stránky Sdružení, spravování těchto  
stránek, prezentování možnosti studia na sekcích v Dijonu a v Nîmes českým středoškolákům,  
hospodaření sdružení, 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.  
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Do činnosti Asociace se aktivně mohou zapojit jak její členové, tak i nečlenové – záleží jen  
na vašem zájmu.  
Přihlášku do Asociace naleznete zde.  
 
 
Prezentace  
Prezentace možnosti studia na českých sekcích ve Francii budou probíhat na zdejších  
gymnáziích od září 2011. Brzký začátek poskytne potenciálním zájemcům o studium na  
sekcích více času na přípravu na jarní konkurz. Chtěli bychom požádat všechny bývalé  
studenty o pomoc s prezentacemi, protože čím víc prezentátorů se zapojí, tím více studentů  
se o této skvělé studijní možnosti dozví. Více informací o prezentacích Vám zašleme ve  
zvláštním e-mailu.  
 
 
DVD a knihy  
Zájemcům můžeme na požádání zaslat brožuru o historii sekce v Nîmes a v Dijonu, stejně  
jako DVD s filmy o českých sekcích.  
 
 
Za Asociaci bývalých studentů českých sekcí v Dijonu a v Nîmes,  
 

Kristýna Křížová, Alena Kocháňová, Michal Šafránek  
 
Kontakty:  
e-mail: dijon-nimes@email.cz  
Kristýna Křížová: 739 351 716, kristyna.krizova@agatinsvet.cz  
Alena Kocháňová: 774 445 659, krokodylekx@seznam.cz  
Michal Šafránek: 739 777 812, michalsafranek@centrum.cz  
  

http://www.dijon-nimes.eu/prihlaska-k-clenstvi/

