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Úvodem 

2013, rok plný úspěchů 

Vážení čtenáři, 

 

naše sdružení bylo založeno v říjnu roku 2011 z iniciativy šestice Čechů, kteří ve Francii studovali či 

pracovali. Jejich cílem bylo nabídnout mladým Čechům příležitosti se scházet a diskutovat o aktuálních 

tématech ať už mezi sebou nebo s váženými hosty s vazbou na Českou republiku.  

Znělo to krásně a idealisticky. Málokdo předpovídal sdružení dlouhou životnost. Na rozdíl od jiných 

národností se Češi k sobě v zahraničí nehlásí, zněla jedna z nejčastějších připomínek.  

Naštěstí se ale taková obava ukázala jako lichá. Z původně malé skupiny kamarádů se Čeští studenti a 

mladí profesionálové ve Francii vyvinuli ve plnohodotné občanské sdružení, s více než 30 platícími členy a 

několika desítkami sympatizantů, kteří pravidelně navštěvují naše akce a jsou s námi v kontaktu. Také na 

Facebooku má naše sdružení více než 400 přátel.  

V roce 2013 jsme zorganizovali osmnáct akcí, zahrnující neformální „české hospody“, výstavu mladé české 

módy, dvě informační prezentace o životu ve Francii, dvě debaty, společensko-kulturní Mikulášský večírek i 

jeden literární večer. Provedli jsme také vůbec první výzkum mezi mladými Čechy žijícími ve Francii o jejich 

postojích k návratu do České republiky. Jeho výsledky jsme prezentovali na konferenci v Senátu Parlamentu 

České republiky a začátkem roku 2014 budou publikovány ve sborníku z dané konference.  

Zdárnému působení našeho sdružení velmi napomohla celá řada dalších aktérů, kterým bychom na tomto 

místě chtěli poděkovat. Jedná se o naše hosty z Česka, Francie či Slovenska, kteří vystoupili na našich 

večerech. Dále jde o naše partnery, a to zejména Velvyslanectví České republiky ve Francii, České centrum 

v Paříži, Galerie Českých center v Praze, Česká škola bez hranic a Sokol de Paris, a také banka BNP 

PARIBAS, jejichž pomoc a přízeň nám umožnily uskutečnit bohatý a různorodý program. Přímo na 

organizaci našich akcí se podílela také celá řada dobrovolníků v Paříži i v Praze, kteří ke zdárnému konání 

našich aktivit přispěli svým úsilím a energií a v rámci svého volného času. Stejné poděkování patří také 

všem členům našeho sdružení.  

Přízeň našich členů, sympatizantů a hostů pro nás představuje největší odměnu našeho úsilí, ale také velký 

závazek do budoucna. Chceme udržet rozsah naší činnosti a nadále pozvedávat její kvalitu a příspívat tak 

udržování vzájemných vazeb a společného povědomí mezi mladými Čechy žijícími ve Francii. 
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Martin Polívka 

Předseda sdružení Čeští studenti 

a mladí profesionálové ve Francii 



Naše poslání / Naši partneři  

„Sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii (ČSMPF) bylo založeno v říjnu 2011. Usiluje o 

vytvoření informační a společenské platformy pro mladé Čechy ve Francii. Sdružení je nezávislá, nepolitická 

a laická organizace. Mezi hlavní cíle ČSMPF patří: pořádaní diskusních setkání, konference, autorská čtení, 

udržovat mezi mladými Čechy přehled o českých i zahraničních aktualitách. V tomto kontextu se ČSMPF 

snaží rozvíjet akademické a kulturní vztahy mezi Čechy a Francouzi a napomáhat tak mezinárodní 

spolupráci.“ 

- Stanovy sdružení ČSMPF 
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Naši partneři 
 

Sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové spolupracuje dlouhodobě s českými institucemi a také s 

dalšími krajanskými sdruženími působícími ve Francii. 

Našimi hlavními partnery jsou:  

• Velvyslanectví České republiky ve Francii 

• České centrum v Paříži 

• Česká škola bez hranic v Paříži 

• Sokol de Paris 

Naším partnerem je také banka BNP PARIBAS, která poskytuje výhody našim členům a podporuje asociaci 

nefinančním způsobem. Na pořádání debatních večerů spolupracujeme s asociací V4-Sciences Po. 



Naše činnost v roce 2013 

Informační večery (nejen) pro české studenty 

programu Erasmus 

Pravidelně vždy na začátku akademického semestru pořádá sdružení ČSMPF informační večer „Jak žít a studovat ve Francii", 
určený českým studentům i mladým pracujícím, kteří se právě přistěhovali do Francie. Dva členové asociace, kteří ve Francii žijí již 
několik let, během dvouhodinové prezentace představují zásadní body života ve Francii (shánění bydlení, zařízení bankovního 
účtu, předplacené jízdenky na MHD, možnosti levného nakupování,..). Účastníci také mají možnost klást otázky týkající se jejich 
specifických problémů či překážek nebo dodat postřehy ze svých čerstvých zkušeností. 

 

Základem informačního večera je powerpointová prezentace. Ta je před každým informačním večerem aktualizována a po jeho 
skončení umístěna k volnému stažení v sekci „Poradna“ na webových stránkách sdružení. 

 

Informační večery 1. února 2013 a 28. září 2013 přilákaly pokaždé zhruba třicítku zájemců, zejména z řad studentů programu 
Erasmus.  

  
Únorový informační večer se konal v seminární místnosti budovy Velvyslanectví České republiky ve Francii. K návštěvníkům 
úvodem krátce promluvil Michal Dvořák z politického odboru velvyslanectví. Přiblížil mimo jiné historii jedné z nejstarších budov 
českých ambasád ve světě. Z její terasy si pak účastníci mohli užít výjimečný pohled na Eiffelovu věž.  

 

Zářijová prezentace se uskutečnila v Českém centru v Pařiži. 

 

Velvyslanectví ČR ve Francii a Českému centru v Paříži děkujeme za laskavé zapůjčení místností a promítací techniky. 
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Naše činnost v roce 2013 

Česká hospoda 

„Českou hospodu“ pořádáme zpravidla první čtvrtek v měsíci, s výjimkou srpna. Tato setkání jsou přístupná komukoli, inzerujeme 

je vždy několik dní předem prostřednictvím stránky sdružení na Facebooku, e-mailové konference Petite Prague a prostřednictvím 

webových stránek sdružení. Jedná se o volná setkání – pověřený člen asociace vždy pouze zarezervuje prostor ve vybrané 

hospodě, návštěvníci přicházejí volně během večera a hradí si útratu sami. Neformální charakter setkání nabízí prostor k volné 

diskuzi, během níž návštěvníci mohou například sdílet své zkušenosti nebo si klást a odpovídat na otázky spojené s pobytem ve 

Francii. Členové sdružení rovněž během hospod pořádají nábor aktivních členů asociace, zvou na nadcházející větší akce 

sdružení, atd. 

 

Počet účastníků bývá kolem 25-40. Většina z nich jsou Češi: studenti na výměnném pobytu i ti, kteří žijí ve Francii dlouhodobě. 

Přicházejí však i Slováci, francouzští partneři a kamarádi členů nebo studenti bohemistiky či Francouzi, kteří mají k Česku nějaký 

vztah (např. tam žili) a chtějí si jej udržet nebo prohloubit. 

 

Místo setkání „České hospody“ se během roku 2013 několikrát změnilo: většinu jara se konalo v Petite Taverne v 5. okrsku (Metro 

Saint-Michel), pak krátce v La Taverne du Croissant ve 2. okrsku (Metro Bourse), od podzimu se pak ustálilo v Le Bercail v 11. 

okrsku (Metro Parmentier / Ménilmontant). V letních měsících (červenec a září) se díky dobrému počasí „hospoda“ konala formou 

pikniku pod Eiffelovkou. Ke změnám hospody docházelo na přání účastníků setkání mít možnost pít pokud možno kvalitní české 

pivo. Majitele Le Bercail (Alžířana, který osm let žil v České republice) pravidelné návštěvy mladých Čechů natolik potěšily, že 

účastníkům České hospody v prosinci 2013 nabídl zdarma porci guláše.  

 

 

 

7 



Naše činnost v roce 2013: Debaty 

Česká republika & Slovensko: pro či proti 

Evropě 20 let po rozdělení? 
Dvacet let po rozdělení Československa debatovali Benoît d’Aboville, Rick Zedník a Lukáš Macek o vývoji českých a slovenských 

postojů k Evropské Unii. Debata pořádáná asociacemi ČSMPF a V4SciencesPo se konala 16. dubna v Českém centru s podporou 

pařížského Slovenského institutu a Slovenského velvyslanectví ve Francii přilákala kolem 120 návštěvníků (Čechů, Slováků, 

Francouzů) a vzbudila velký ohlas. 

Česká republika a Slovensko vstoupily do Evropské unie společně před téměř 10 lety, tedy o něco déle než 10 let po rozdělení 

společného státu. Jejich vztah k evropská integraci se však vyvíjel rozdílně. Jak upřesnil bývalý francouzský velvyslanec v Praze a ve 

Varšavě Benoît d’Aboville, západní diplomaté po rozdělení Československa očekávali, že Česká republika vstoupí do EU rychle. 

Slovenská situace vypadala naopak po vítězství Vladimira Mečiara daleko nejistěji. Slovenská politika v 90. letech vzbuzovala různé 

obavy, které dokonce na chvíli zpozdily slovenskou integraci do euro-atlantických struktur. Od roku 2009 se ale situace výrazně 

změnila: s přijetím jednotné měny dnes patří Slovensko ke trvdému jádru Unie, zatímco Česká republika zůstává na okraji 

integračního přocesu. ČR o brzkém přijetí eura ani neuvažuje a v roce 2012 stejně jako Velká Británie odmítla podepsat fiskální 

úmluvu.  

A byl to právě rok 2009, který se stal pro tento vývoj klíčový, uvedl generální ředitel EurActivu Ricka Zedníka. Pět událostí zamíchalo 

kartami pro obě země. Slovensko 1. ledna vstoupilo do Eurozóny. Ve stejný okamžik začalo také české předsednictví v Radě EU, 

které bylo marginalizováno Německem a Francií pod záminkou řešení plynové krize mezi Ruskem a Ukrajinou. Po těžkém začátku 

ukončil utrpení českého předsednictví pád vlády Mirka Topolánka. Podle ředitele Sciences Po Dijon Lukáše Macka bychom k tomuto 

seznamu mohli přidat odchod českých konzervativních europoslanců z Evropské lidové strany v červnu. Na druhé straně o čím dál 

hlubší integraci Slovenska svědčí nabídnutí funkce místopředsedy v druhé Barrosově komisi Marošovi Šefcovicovi. 

Kromě těchto nedávných událostí mohou být tyto diametrálně odlišné tendence objasněny také strukturními prvky. Co se týče 

Slovenska, touhu stát se plným členem EU pravděpodobně zvětšily trvdé kritiky mezinárodního společenství vůči Mečiarovi. Český 

euroskepticismus naopak podle diskutérů pramení ve zklamání české společnosti z politiky. Napomáhá mu také „komplex 

výjimečnosti české společnosti“ postavený na zneužívání postoje Jana Husa, který přeci také měl pravdu proti všem. Zatímco po 

revoluci se objevilo „naivní nadšení“, že Česká republika je „zpět v Evropě“, postoje Václava Klause po revoluci razantně ovlivňovaly 

celou společnost a především ODS, což se ukázalo v roce 2002, když tato strana začala upřednostňovat obranu národních zájmů. I 

když si Václav Klaus netroufnul postavit se proti vstupu země do EU, dluhová krize v Eurozóně nakonec měla za důsledek, že ODS 

přitvrdila své názory o Unii a přiblížila se k názorům britských konzervativců. 

Účastníci debaty se také věnovali otázce, jak se skončením Klausova prezidenství změní vztah české politiky k EU: přiblíží se ještě 

víc k britským konzervativcům, nebo se vrátí do evropské hry? Podle Benoît d’Aboville musí být promyšlena „post-klausovská 

strategie“ v rámci Višegrádské skupiny, aby její členové mohli začít formulovat společné zájmy. 

Debatu moderovali Filip Kostelka, člen ČSMPF a doktorant na SciencesPo Paris, a Pavol Szalai, člen V4-Sciences Po a bývalý 

reportér slovenského deníku SME.  
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„Česká republika & Slovensko: pro či proti Evropě 20 let po rozdělení?“ 

Debata ve francouzštině  

Úterý 16. dubna 2013, České centrum v Paříži 

Hosté: 

Benoît D’Aboville, diplomat, někdejší velvyslanec Francie v České republice 

Lukáš Macek, politolog, ředitel Středoevropského kampusu Sciences Po Paris v Dijonu 

Rick Zednik, generální ředitel zpravodajského serveru EurActiv 



Naše činnost v roce 2013: Debaty 

Korupce v České republice: proč, kdo, jak a 

co dělat proti 
Českou republikou už léta otřásají korupční skandály a téma korupce je stále aktuální. Naše sdružení se proto rozhodlo o korupci 

uspořádat debatu, na kterou pozvalo tři odborníky v oblasti boje proti korupci – Václava Lásku, Jiřího Boudala a Štepána Rattaye. 

Debata se konala v pátek 22. listopadu v Českém centru v Paříži a zavítala na ni padesátka návštěvníků. 

V žebříčku vnímání korupce od Transparency International skončila Česká republika v roce 2012 na 54. místě. Česká republika je 

pravidelně kritizována kvůli rozsahu korupce a patří k nejhorším zemím ve střední Evropě – podle Jiřího Boudala například v 

sousedním Polsku funguje daleko lépe soudní systém, a korupce tam tak má určité limity. 

Podle Václava Lásky je situace v ČR výjimečná především rozsahem úplatků a systémovou povahou korupce, která se stala běžnou 

součástí života v zemi a není dílem jednotlivce nebo jedné skupiny. Politické strany z úplatků žijí, což ukázala i poslední volební 

kampaň, kdy počet billboardů byl neúměrně vysoký ve srovnání s výdaji na propagaci, které strany vykázaly ve svém účetnictví.  

Za nejpalčivější problém korupce pak diskutéři označili veřejné zakázky, jejichž cena kvůli úplatkům narůstá do obřích rozměrů. 

Například české dálnice tak patří mezi nejdražší v Evropě. Obecně platí, že korupce se dotýká nejvíce oborů závislých na veřejných 

penězích, jako stavebnictví, obrany, energetiky a nově také IT. K lepšímu pochopení fenoménu korupce ji Jiří Boudal ilustroval 

prostřednictvím schématu, kde uzavřený kruh spojuje čárami tři hlavní aktéry: kmotry, politiky a úředníky. „V západních zemích působí 

mezi těmito aktéry jako bariéry zákony, které zabraňují vytvoření klientelistických vztahů,“ upřesnil Jiří Boudal a dodal, že právě tyto 

zákony v Česku chybí. Příkladem takového opatření je zákon o státní službě, který by stanovil přesná pravidla pro propouštění 

státních úředníků. I když tento zákon byl schválen jako jedna z podmínek pro vstup do EU, jeho platnost je již několik let odkládána.  

Jak tedy tento jev omezit a rozbít korupční vztahy? Podle Václava Lásky je jedním z řešení angažovanost v politice. Václav Láska 

sám ve volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2013 kandidoval za Stranu zelených. Jiří Boudal a Štěpán Rattay si vybrali jiný směr 

– občanský lobbying. Jak vysvětluje Jiří Boudal, iniciativa Rekonstrukce státu vznikla jako jakési zájmové sdružení několika 

nevládních organizací, které předložilo devět různých zákonů se společným cílem – zprůhlednit vztahy mezi politikou a ekonomikou. 

Iniciativa už zaznamenala první úspěch tím, že se k některým z navrhovaných zákonů přihlásilo několik set kandidátů v nedávných 

volbách do poslanecké sněmovny. Stošedesát pět z nich nakonec zasedlo v lavicích dvousetčlenné dolní komory Parlamentu.  

Také na místní úrovni došlo k velkému pokroku v boji proti korupci, z velké části i díky „grass-root“ přístupu některých neziskových 

organizací – mezi nimi sdružení Oživení, v němž v posledních osmi letech působí Štěpán Rattay. Jak Rattay vysvětluje, původní cíle 

sdružení mířily spíše na ovlivnění místního dění v souvislostech městského rozvoje a životního prostředí. Korupce mezi témata 

činnosti sdružení přibyla až postupně s tím, jak jeho snahy narážely na realitu lokální politiky, například nemožnost získat informace k 

některým urbanistickým projektům. Oživení se proto začalo zasazovat o větší transparentnost a postupně vytvořilo platformu pro 

výměnu zkušeností mezi občanskými sdruženími týkající se toho, jak úspěšně vyjednávat s místními úřady. 

Závěrem se také účastníci debaty zmínili, že vedle nutné změny legislativy je pro úspěšné potlačení korupce také nutná změna 

myšlení společnosti. K té ale pravděpodobně dojde až postupnou generační obměnou. Podle Václava Lásky změně mentality může 

napomoci především zveřejňování korupčních skandálů a trestání jejich viníků. V tom už velký kus práce odvedli investigativní 

novináři, díky nimž se korupce a boj proti ní dostaly v posledních letech mezi hlavní témata politického dění. 

Debatu moderoval Martin Polívka, předseda sdružení ČSMPF. Po jejím skončení pokračovali účastníci a návštěvníci v neformální 

diskuzi v restauraci nedaleko Českého centra. 
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„Korupce v České republice: proč, kdo, jak a co dělat proti“ 

Debata v češtině 

Pátek 22. listopadu, České centrum v Paříži 

Hosté: 

Jiří Boudal, koordinátor projektu Rekonstrukce státu, zaměstnanec Frank 

Bold (dříve Ekogický právní servis), spoluzakladatel studentské inciativy 

Inventura demokracie 

Václav Láska, advokát působící v Transparency International, lídr Strany 

zelených ve Středočeském kraji ve volbách do PS v říjnu 2013 

Štěpán Rattay, ekonom a člen občanského sdružení Oživení, o.s., 

watchdogové a advokační neziskové organizace 



Naše činnost v roce 2013 

Výstava MODE.CZ – České kolekce v černé 

komoře 

Unikátní projekt MODE.CZ představil v Paříži  a Praze  českou návrhářskou elitu očima francouzských fotografů ze spolku Collectif 

5.6. Své aktuální modely prezentovali mj. Miroslav Sabo, Markéta Kopecká, Jana Rollová, Mirka Talavašková a studenti Ateliéru 

módní tvorby VŠUP. Výstavu uspořádalo sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii (ČSMPF) a České centrum v 

Paříži od 16. května do 6. června 2013 v prostorách Českého centra. Pro velký ohlas a zájem vystavujících návrhářů pak byla výstava 

znovu k shlédnutí v Českém centru v Praze od 6. do 25. září 2013. 

S nápadem na výstavu přišla členka sdružení ČSMPF Klára Knotová, studentka ekonomie a práva na Sorbonně, díky své spolubydlící 

– studentce módní tvorby na VŠUP v Praze, která do Paříže přijela na studijní pobyt. Postupně oslovila desítku již zavedených 

českých návrhářů, kteří buď ve Francii působí nebo zde studovali, a také studenty ateliéru módní tvorby VŠUP, kteří byli možností 

vystavit své kreace v Paříži – Mekce módy – nadšeni. Zároveň oslovila i trojici mladých pařížských fotografů vystupujících pod 

jménem Collectif 5.6, kteří postupně české módní kreace nafotili v pařížských exteriérech na francouzských modelkách. Vznik výstavy 

zaznamenala mladá francouzská dokumentaristka Morgane Terres, jejíž film byl rovněž k zhlédnutí na výstavě.  

S velkým úspěchem se setkala už vernisáž výstavy, která se uskutečnila 16. května 2013 za přítomnosti části vystavujících umělců. 

Během jednoho večera výstavu vidělo zhruba 400 lidí – Čechů i Francouzů. Během muzejní noci 18. května pak využilo navíc asi 

padesát návštěvníků možnosti si některé z vystavených modelů vyzkoušet a nechat se v nich vyfotit. Zájemci si také vyslechli krátkou 

prezentaci od Mira Sabo, mladého českého vystavujícího návrháře, o tom, jak vzniká módní kreace od náčrtku až po finální oděv. 

Navštěvníci také měli možnost si zakoupit katalog k výstavě, upomínkovou plátěnou tašku s logem výstavy nebo plakát s vybranými 

fotografiemi. 

Celkově tak výstavu během tří týdnů v Paříži zhlédla více než tisícovka návštěvníků. O výstavě široce informovala česká a 

francouzská média, a to ve více než 35 článcích, reportážích a rozhovorech (např. ČT Art, Lidové noviny, Hospodářské noviny, 

Haarper‘s Bazar,...). Mediální partnerství nad výstavou přijalo francouzské Radio Nova.  
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MODE.CZ – Collections tchèques en chambre noir 

Výstava pořádaná sdružením ČSMPF ve spolupráci s Českým centrem v Paříži 

České centrum v Paříži, 16. května 2013 – 6. června 2013  

České centrum v Praze, 6. září 2013 – 25.září 2013  

 

Návrháři: Jakub Polanka, Kateřina Geislerová, Pavel Brejcha, Miroslav Sabo, 

Jana Rollová, Markéta Kopecká, Monika Drápalová, Miroslava Talavašková; 

studenti Ateliéru módní tvorby VŠUP v Praze (vedoucí Pavel Ivančic): Filip 

Jakab, František Kubeš, Tereza Ledvinová, Jana Mikešová, Kristýna Nováková, 

Petra Pluhačková, Lay Sedláková, Luisa Stašová. 

Fotografové: Collectif 5.6: Louis-Marie du Perray, Adrien Casalis, Laurent 

Nalin 

Film: Morgane Terres 

Kurátorka výstavy: Klára Knotová 



Postoje mladých Čechů studujících a žijících v zahraničí k návratu do Česka představili členové sdružení na konferenci „Nová 

emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika“, která se uskutečnila na přelomu září a října na půdě Senátu 

Parlamentu České republiky pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. Konferenci uspořádal a vedl senátor 

Tomáš Grulich, který se problematice Čechů v zahraničí dlouhodobě věnuje a je předsedou senátní Stálé komise pro krajany žijící 

v zahraničí.  

Příspěvek, který připravili členové sdružení ČSMPF Lenka Belková, Martin Polívka a Marek Kubišta, vycházel z internetového 

průzkumu provedeného v červenci a srpnu 2013 mezi 66 mladými Čechy žijícími ve Francii – většinou studenty či vysokoškolsky 

vzdělanými pracujícími ve věku okolo 30 let. 

Mezi hlavní zjištění z průzkumu patří : 

92 % respondentů – mladých Čechů pobývajících dlouhodobě ve Francii – je se svým životem v zemi galského kohouta spokojeno. 

35 % zvažuje návrat do Česka. Pozitivní zprávou pro Česko je, že 48 % láká domů chuť zde uplatnit své znalosti a zkušenosti. 

Silnější už jsou jen tradiční rodinné důvody, společenské a kulturní souznění.  

50 % o návratu nepřemýšlí. Odrazuje je především politická situace (55 %), a to dokonce více než rodinné závazky ve Francii, 

profesní aspekty nebo nižší životní úroveň. 

Nedávno uzákoněná možnost získat dvojí občanství je hlavní opatření, které si od českého státu přejí. 

Do budoucna by uvítali webovou stránku s informacemi o administrativních postupech spojených s návratem, snadnější uznání 

zahraniční kvalifikace nebo možnost vyřídit si doklady jako občanský a řidičský průkaz na konzulátu. 

Podrobné výsledky průzkumu budou zveřejněny v samostatném příspěvku ve sborníku ke konferenci, který bude publikován zkraje 

roku 2014 Etnologickým ústavem AV ČR. Ambicí organizátorů konference je v tomto sborníku určit základní témata do diskuze o 

budoucí návratové politice. 
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Naše činnost v roce 2013 

Účast na konferenci „Nová emigrace z České republiky po roce 

1989 a návratová politika“ v Senátu Parlamentu České 

Republiky 

 



Naše činnost v roce 2013 

Mikulášský večírek 

V sobotu před první adventní nedělí (30. listopadu 2013) uspořádalo sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii v pořadí 

už třetí Mikulášský večírek. Stejně jako v předcházejících letech měl mladým Čechům žijícím ve Francii umožnit se sejít a 

připomenout si atmosféru českých Vánoc a zároveň ji představit svým francouzským kamarádům, které si mohli pozvat.  

Hned v úvodu večera si mohli návštěvníci vyzkoušet své znalosti o českých a francouzských Vánocích. U příchodu dostali kvíz s 

otázkami o typickém vánočním jídle, postavě přinášející dárky nebo dnech, kdy prezident ve Francii a Česku pronáší novoroční 

projev. Po jeho vyhodnocení mohli ochutnat tradiční české vánoční lahůdky – tradiční podomácku připravený bramborový salát, 

chlebíčky,  jablečný závin, svařený jablečný džus (s možností přidat si kapičku tuzemáku), ale také české pivo nebo Kofolu. 

Zájemci si mohli poté vyzkoušet pod dohledem Anny Krýslové, znalkyně českých tradic a členky sdružení ČSMPF, zdobení vánočních 

perníčků a přípravu tradičních vánočních ozdob z čerstvého a sušeného ovoce. Kolem 22. hodiny pak mezi návštěvníky dorazila svatá 

trojice Mikuláš, čert a anděl. Kdo si s nimi zazpíval vánoční koledy, dostal bombón. Kdo se naopak přiznal k tomu, že zlobí, tomu čert 

vyčinil a dal bramboru. Své štěstí pak ještě mohli návštěvníci zkusit během tomboly, kde mohli vyhrát například bločky, DVD, tričko s 

nápisem „I love Prague“ či láhev slivovovice. Na závěr večera pak bylo připravené ještě jedno překvapení: komorní koncert vánočních 

koled v podání české zpěvačky trvale žijící v Paříži Dagmar Šaškové. Na kytaru jí doprovodil její partner Martin Vohralík a na piáno 

člen asociace Tom Hejda, který svou hrou vytvářel příjemnou atmosféru ostatně během větší části večera. 

Letošní Mikulášský večírek přilákal 90 hostů. Zhruba polovinu tvořili Češi a druhou polovinu Francouzi nebo cizinci žijící ve Francii. 

Kromě studentů z různých vysokých škol přišli i starší hosté. Mezi spokojené účastníky patřil také například francouzský pár, jejichž 

syn se nedávno oženil s Češkou, a chtěli proto poznat blíže českou kulturu. Právě tento večer jim k tomu poskytl jedinečnou možnost.  
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Mikulášský večírek 

Společenské a kulturní setkání 

České centrum v Paříži, 30. listopadu 2013 

 

Čert: David Hnilica 

Mikuláš: Karel Břinda 

Anděl: Iva Stejskalová 

Hudba a zpěv: Dagmar Šašková (zpěv), Martin Vohralík (kytara), Tom Hejda (klavír) 

Ateliér zdobení perníčků a vánočních ozdob: Anna Krýslová, Markéta Popková 



Naše činnost v roce 2013 

Literární vzpomínka na Václava Havla 

Nejen Češi po celé České republice si připomínali výročí úmrtí Václava Havla, ale i Češi v zahraničí přišli společně zavzpomínat na 

odkaz prvního polistopadového prezidenta. Literární večer na památku Václava Havla uspořádala asociace Čeští studenti a mladí 

profesionálové ve Francii dne 18. prosince 2013. Publikum složené z Čechů, Slováků, Francouzů, Maďarů i Američanů přišlo do 

kavárny Beashka v Paříži, aby si společně přečetlo a připomnělo slova a myšlenky Václava Havla, tak jak je zaznamenal v souvislosti 

se svým životem v období před rokem 1993. Úryvky četli členové asociace a jejich přátelé v českém i francouzském jazyce. 

Seznam předčítaných úryvků: 

Dálkový výslech, Bonn-Praha, 1985-1986, přečetli Markéta Hodoušková a Paul Lenormand 

Moc bezmocných, Hrádeček, říjen  1978, str. 51-54, přečetli Lucie Štembírková a Pierre Catalan 

Zahradní slavnost, 1969, přečetli Jan Kolář a Fleur Bauduin 

Projev Václava Havla ve francouzské Akademii humanitních a politických věd, Paříž, 27. října 1992, přečetli Lenka Belková a Maxime 

Rey 

U lahví Pilsner Urquell či sklenic maďarského vína tak účastníci, především mladí lidé, uctili bývalého prezidenta a filosofa. A jak jinak 

než literárním setkáním s přáteli, mezi kterými se vyskytují i spisovatelé, filmaři či politologové by se mělo na Václava Havla 

vzpomínat? Večer ukázal, že ačkoli mladá generace znala Václava Havla už jen jako prezidenta, vnímají i jeho myšlenky z období 

disentu a snaží se jim porozumět a chápat jejich současný význam. 

Zajímavé byly také postřehy Jacquese Rupnika, s nímž mohli účastníci večera neformálně diskutovat během přestávek. Tento 

francouzský politolog znal Václava Havla osobně a působil i několik let jako jeho poradce, proto mohl zájemcům lépe přiblížit kontext 

některých Havlových písemností. 

Někteří z účastníků podpořili výzvu „kalhotového dne“ a na Havlovu počest si kalhoty ohrnuli. Vzpomínková akce "Krátké kalhoty pro 

Václava Havla" má připomínat Havlovy nápadně krátké nohavice při inauguraci v prosinci 1989. 
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Literární vzpomínka na Václava Havla - Krátké kalhoty v Paříži 

Společenské a kulturní setkání 

Restaurace BEAshka, 18. prosince 2013 

 

Čtenáři: Markéta Hodoušková, Paul Lenormand, Lucie Štembírková, Pierre 

Catalan, Jan Kolář, Fleur Bauduin, Lenka Belková, Maxime Rey 



Struktura sdružení 

Vedení sdružení – stav k 31. prosinci 2013 

14 

Martin Polívka, 
předseda 

Lucie Štembírková, 
pokladní 

Lenka Belková, 
místopředsedkyně 

Filip Kostelka, 
akademický poradce 

Anna Krýslová, 
vedoucí logistiky 

Ondřej 
Kubánek, 

vedoucí projektu 
Českých hospod 

Miroslav 
Nechutný, 

fundraising 

Marek Kubišta, 
vedoucí projektů 
veřejných diskuzí 

Administrátoři 
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Dne 12. září 2013 odsouhlasilo Valné shromáždění sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové 

následující složení Rady asociace: 

Martin Polívka – předseda 

Lenka Belková – tajemnice 

Lucie Štembírková – pokladní 

Anna Krýslová – administrátor 

Filip Kostelka – administrátor 

Ondřej Kubánek – administrátor 

Marek Kubišta – administrátor 

Miroslav Nechutný – administrátor 

 

Dne 12. října 2012 odsouhlasilo Valné shromáždění sdružení Čeští studenti a mladí profesionálové 

následující složení Rady asociace: 

Martin Polívka – předseda 

Lenka Belková – tajemnice 

Lucie Štembírková – pokladní 

Anna Krýslová – administrátor 

Filip Kostelka – administrátor 

Štěpán Pára – administrátor 

Lucie Párová – administrátor 

Dominik Zunt – administrátor 

 

Dne 16. ledna 2012 odsouhlasilo Valné shromáždění sdružení Čeští studenti a mladí 

profesionálové následující složení Rady asociace: 

Lenka Belková – předsedkyně 

Dominik Zunt - místopředseda, pokladník 

Martin Polívka – administrátor 

Filip Kostelka – administrátor 

Kateřina Srbková – administrátor 

Adéla Jelínková – tajemnice 

David Hnilica – administrátor 

 

Dne 13. října 2011 byla oficiálně založena asociace. Seznam zakládajících členů: 

Lenka Belková – předsedkyně 

Dominik Zunt - místo-předseda 

Adéla Jelínková – tajemnice 

David Hnilica – pokladník 

Martin Polívka – administrátor 

Filip Kostelka – administrátor 

Kateřina Srbková – administrátor 

Ota Pavlíček – administrátor 

Alžběta Kolumpeková - administrátor 

 

 

 

Struktura sdružení 

Vedení sdružení – historie 



Struktura sdružení 

Členové a sympatizanti 
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Jan Feb Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

500 

400 

300 

200 

1.1.2013  

203 « likes » 

31.12.2013 

409 « likes » 

ČSMPF. Vývoj sledovanosti asociace na Facebooku za rok 2013 

Rok Měsíc Počet nových členů za daný 

měsíc 

2011 Říjen 6 

2012 

Leden 4 

Únor 15 

Březen 2 

Květen 1 

Červen 1 

Červenec 2 

Říjen 2 

2013 

Leden 4 

Únor 1 

Září 3 

Říjen 12 

Listopad 2 

Celkem od vzniku asociace : 55 

Platících členů za rok 

2013 je 32. 

 

Celkový počet osob, 

které po nějakou dobu 

měly členství v asociaci 

(tedy i včetně těch, které 

již z asociace vystoupily), 

je 55.   

ČSMPF. Vývoj počtu členů asociace (noví členové) 

Za rok 2013 

celkem 22 nových 

členů 

Za rok 2012 

celkem 27 nových 

členů 

Zakládající členové 



Ohlasy v médiích 

            Ze všech událostí, které Čeští studenti a mladí profesionálové uspořádali v roce 2013, měla největší ohlasy v médiích výstava 

MODE.CZ. Podařilo se zejména vyjednat mediální partnerství s jedním z nejposlouchanějších rádií ve Francii, Radio Nova, které 

o výstavě informovalo v průběhu celých 2 týdnů. Dále o akci psaly kulturní a lifestylové internetové magazíny a blogy, např. 

CRUMB Magazine, Ten Days in Paris, Paris la nuit či Parisbouge.fr.  

  

 Výstavy si všimla i česká média, která o akci informovala od začátku dubna 2013, např. iHNed.cz, ale i Lidové noviny, Český 

rozhlas, E15 či Markething.cz, módní a lifestyleové Modeschau na Radiu Wave, Fashionbook.cz  či Iconiq.cz. Významnou roli 

v propagaci výstavy sehrála účast spoluorganizátorů v pořadu Sama doma, který se vysílal 14. května 2013 na ČT1. V únoru 

2014 budou mít taktéž premiéru nové díly dokumentů Postřehy odjinud od reportéra ČT a ČRo ve Francii Jana Šmída, v nichž 

během jedné epizody figurují členové ČSMPF v hlavní roli.  

 

 S velkým ohlasem se setkala i česká reedice MODE.CZ pořádaná ve dnech 6. – 25. září 2013 v prostorách Českého centra 

Praha. Články o výstavě se objevily například v pořadu Modeschau na Radiu Wave či ve reportáži ČT Art, která se akci věnovala 

v hlavním vysílacím čase. 

             

 Vybrané ohlasy na další akce pořádané ČSMPF: 

 Aktivitám sdružení ČSMPF se obecně v médiích věnovalo nejvíce české Radio Prague. V dubnu 2013 vyšel dlouhý rozhovor 

reportérky Anny Kubišty s Martinem Polívkou o vztazích mezi Čechy v zahraničí a činnosti ČSMPF. Na podzim roku se asociace 

ve vysílání Radio Prague objevila ještě dvakrát, a to v souvislosti s konferencí v Senátu ČR a debatou na téma korupce v Čechách 

a ve Francii. Za celý rok vyšly celkem čtyři rozhovory s představiteli ČSMPF a zhruba stovka článků a reportáží týkajících se 

událostí, které asociace v roce 2013 uspořádala. 
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MODE.CZ Collections tchèques en chambre noire 

Výstava fotografií a modelů vybraných českých módních návrhářů 

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika 

Konference v Senátu Parlamentu České Republiky 

Korupce v České republice: proč, kdo, jak a co dělat proti 

Debata v Českém centru Paříž 
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(c) Etudiants et jeunes professionnels tchèques en France, 2014 

 

www.csmpf.com 

www.facebook.com/csmpf 

www.twitter.com/csmpf 

csmpf@csmpf.com 

http://www.csmpf.com/
http://www.facebook.com/csmpf
http://www.twitter.com/csmpf

