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Úvodem 

Rok plný změn 

Vážení čtenáři, 

 

držíte v rukou třetí vydání výroční zprávy asociace Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii.  

 

Naše asociace existuje již šestým rokem a jako každá organizace se postupem času mění. Na zářijové valné 
hromadě byli zvoleni nová místopředsedkyně a také nová předsedkyně. V průběhu roku asociaci opustili 
někteří aktivní a dlouhodobí členové asociace a také její spoluzakladatel, Martin Polívka.  

 

Tento rok jsme se soustředili především na organizování neformálních akci. Mezi nimi figurovaly zejména 
každoměsíční čtvrteční české hospody, informační večery, konající se dvakrát za rok, České Velikonoce a 
Mikulášský večírek.  

 

Přibyly nám však v našem repertoáru i nove společenské události jako například spoluorganizace debaty o 
českém filmu anebo divadelní představení, tzv. „Listování“, které mělo velký úspěch a které bychom rádi 
zopakovali. 

 

Rádi bychom tímto poděkovali našim oficiálním partnerům (Velvyslanectví České republiky ve Francii, 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, České centrum Paříž, Czech In, …) a také všem členům, 
sympatizantům a návštěvníkům našich akcí. 

 

Budeme se snažit i nadále plnit naši roli v české komunitě ve Francii podle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí. 
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Iva Stejskalová 

Předsedkyně sdružení  



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 

• Festival Czech In 

• Česká škola bez hranic v Paříži 

• Czechtourism 

• Sokol de Paris 

 

Naším partnerem je také banka BNP PARIBAS, která poskytuje výhody našim členům. 

 

Organizaci akcí finančně podpořilo Ministerstvo zahraničí České republiky v rámci grantu pro krajanská 

sdružení.  



Struktura sdružení 

Vedení sdružení – stav k 31. prosinci 2016 
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• Česká hospoda,  Tašky ČSMPF 

Ondřej Kubánek 

• Organizace akcí 

Lucie Štembírková 

• Organizace akcí 

Věra Králová 

• Organizace akcí, Informační večery 

Veronika Smutná 

• Organizace akcí, Grafika 

Barbora Vyhnalová 

• Zpravodajství 

Aleš Bartoš 

Iva Stejskalová 

Předsedkyně 

Tereza Chudobová 

Pokladní 

Kristýna Anderlová 

Komunikace s veřejností 

Jana Sergio 

Místopředsedkyně 



Struktura sdružení 

Členové a členské poplatky 

Počet členů: 

 

Za rok 2015/2016, tedy od září 2015 do srpna 2016 bylo v asociaci zapsáno 21 členů. 

 

Pro aktuální ročník 2016/2017 se od září 2016 zapsalo již 24 členů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* stav k 31.12.2016 

 

 

Členské poplatky: 

 

Vzhledem k nižšímu počtu členů v minulém ročníku a především kvůli nalákání více aktivních členů bylo na 

Valné hromadě konané v září 2016 schválen návrh ohledně snížení členských poplatků u pracujících osob z 

15 € na současných 10 €. Poplatek pro nepracující osoby a studenty byl ponechán na 5 €. 
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Finanční situace asociace v roce 2016 
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*PŘÍJMY: Vlastní zdroje – vstupné na placených akcích, výtěžek z tombol. 

*VÝDAJE: Náklady na reprezentaci – příspěvek na filmový festival Czech In, propagační materiály (letáky, vizitky, tašky, vlajky) 

 

PŘÍJMY CELKEM : 4 756,70 EUR  

VÝDAJE CELKEM: 3 169,70 EUR  



V roce 2016 se vedení asociace rozhodlo vylepšit propagaci sdružení a jeho akcí, a také aktualizovat a 

rozšířit propagační materiály. 

 

Letáky: 

- Dosavadní letáky byly aktualizovány s důrazem na zjednodušení popisu asociace, přehled akcí a nalákaní 

nových členů 

- Letáky byly vytištěny ve dvou jazykových verzích – v češtině a ve francouzštině 

 

Program nadcházejících akcí: 

- Pro nalákání hostů i na další akce ČSMPF, asociace sestavuje vždy aktuální program nadcházejících akcí. 

Program se tiskne průběžně a vkládá se do letáků, které se předávají hostům jednotlivých akcí u pokladny 

nebo se rozdává na České hospodě. 

 

Vlajka České republiky a loga ČSMPF: 

- Rovněž Česká hospoda se dočkala vylepšení. Byla zakoupena vlajka ČR, která se od konce roku pravidelně 

společně s logem ČSMPF vyvěšuje na tomto neformálním setkání Čechů a Francouzů. 

 

Taška ČSMPF – J´AIME PIVO: 

- Na začátku roku 2016 přišli členové asociace s návrhem vytvořit vlastní tašku s logem asociace a vtipným 

spojením češtiny a francouzštiny. Po několika zajímavých návrzích vyhrál návrh „J´AIME PIVO“, jelikož 

slovíčko „pivo“ je jedno z mála českých slov známé po celém světě.  

- Taška je k prodeji během České hospody a všech akcí ČSMPF. Na některých větších akcích je také k 

dostání jako jedna z cen v tombole. 

 

Nábor nových členů: 

- Dvakrát do roka asociace spouští kampaň „Hledáme nové členy“,  

vždy na začátku semestru. Celoročně se snaží členům nabízet 

nové a zajímavé benefity. 
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Propagace 



Webové stránky asociace www.csmpf.com a její francouzská verze fr.csmpf.com prošly v roce 2015 velkou 

proměnou nejen co se týče vzhledu, ale také i obsahu a uspořádání.  

 

V roce 2016 byl web nadále zlepšován a vzniklo několik nových rubrik: 

 

• Čeština pro Francouze – základy české gramatiky, rady jak správně studovat, tipy na odborné 

webové stránky a učebnice, přehled základních slovíček 

• Kam na jídlo a pití v Paříži – členové asociace doporučují nejoblíbenější bary a restaurace 

• Jazykové kurzy a Francouzština - tipy na samostudium, kde koupit levné učebnice, odkazy na 

zajímavé stránky, nejoblíbenější jazykové školy v Paříži atd. 

• Rozhovory se členy – články o životě Čechů ve Francii 

 

Statistiky (1.1. – 31.12.2016) 

- 8 287x bylo kliknuto na stránky asociace 

- 5 513 uživatelů si prohlíželo web v průměrné délce 2 minuty a 13 sekund 

- 65% uživatelů byli na stránkách úplně poprvé, 35% si na ně klikli znovu 

- 45% uživatelů bylo na území Francie, 36% v Česku (dále pak také v UK, USA, Rusku či Německu) 

- 53% uživatelů mělo jako hlavní jazyk ve vyhledávači nastavenou češtinu, pouze 17% francouzštinu 
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Webové stránky  ČSMPF 



Asociace ČSMPF je  rovněž velmi aktivní i na své stránce na sociální síti Facebook 

(www.facebook.com/csmpf).  

 

Velké množství Čechů žijících ve Francii se sdružuje v krajanských skupinách právě na Facebooku, a tak 

sdružení může jednoduše a efektivně šířit pozvánky na akce, aktuality či reportáže. 

 

V posledním roce výrazně vzrostla sledovanost těchto stránek, až skoro třikrát více oproti minulým 

ročníkům. K 1.1.2016 měla stránka 727 tzv. lajků, neboli „To se mi líbí“, a k 31.12.2016 jich měla již 987.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanoušci: 

- pohlaví: 70% ženy, 27% muži 

- věková kategorie: 58% kategorie 25 – 34 let 

- země: 50% Česko, 37% Francie 

 

Příspěvky: 

- Vložené příspěvky ČSMPF získaly za rok 2016 celkově přes 1 700 „lajků“ 

- Největší dosah získal příspěvek ze 3.října, a to 1862 lidí 
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Facebook ČSMPF 



Naše činnost v roce 2016 – zavedené akce 

Česká hospoda a piknik 

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

inzerujeme je vždy několik dní předem prostřednictvím webové stránky sdružení, facebooku a emailem 

ČSMPF. 

 

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 spojené s pobytem ve Francii. 

Členové sdružení během hospod informují o asociaci, nabízejí možnost se aktivně do asociace zapojit a zvou 

na nadcházející akce asociace. 

 

Počet účastníků bývá kolem 30 - 40. Většina z nich jsou Češi: studenti na výměnném pobytu i ti, kteří žijí a 

pracuji ve Francii dlouhodobě. Přicházejí však i Slováci, francouzští partneři a kamarádi členů nebo studenti 

bohemistiky či Francouzi, kteří mají k Česku nějaký vztah. 

 

Již tradičním místem setkání „České hospody“ je od podzimu 2013 bar Le Bercail na Rue Oberkampf, kde se 

točí české pivo Primátor. 

 

V letních měsících (červen až září) se za dobrého počasí „hospoda“ konala formou pikniku na Champs de 

Mars pod Eiffelovou věží. 

 

V roce 2016 se začalo s větší propagací asociace během České hospody – před začátkem akce se vyvěšuje 

vlajka České republiky a taška ČSMPF, která je k zakoupení u členů, na stolky se pokládají letáčky o asociaci 

a program nadcházejících akcí. 

 

Hlavní organizátor: Ondřej Kubánek 
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Naše činnost v roce 2016 – zavedené akce 

Novoroční guláš 

Stalo se již tradicí, že se „Česká hospoda“ na začátku ledna promění v akci s názvem „Novoroční guláš“ a 

účastníci společně oslaví nový rok při porci výtečného guláše. 

 

Majitelem baru Le Bercail je Alžířan, který osm let pracoval v České republice. Pravidelné návštěvy mladých 

Čechů ho natolik těší, že se před několika lety rozhodl začít vařit guláš k příležitosti uvítání nového roku. 

 

Tento rok nebyl guláš zcela zdarma jako v předchozích ročnících, ale i tak jen za symbolickou cenu 3 eur, a i 

přesto se hospoda plně zaplnila. 

 

Guláše rozdáno více než 60 porcí a pochutnalo si na něm nejen mnoho Čechů a Slováků, ale i Francouzů a 

jiných národností. Guláš bylo možné zapíjet dokonce i dvěma značkami českého piva (točené i láhvové). 

 

 

Hlavní organizátor: Ondřej Kubánek 
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Naše činnost v roce 2016 – zavedené akce 

Informační večery „Jak studovat a žít ve 

Francii“ 

Pravidelně vždy na začátku akademického semestru pořádá sdružení ČSMPF informační večer „Jak 

studovat a žít ve Francii", který má za cíl předat zkušenosti členů asociace nově příchozím Čechům 

do Paříže - studentům prezenčního studia, programu Erasmus, stážistům či zájemcům o zaměstnání ve 

Francii především v Paříži. 

 

Informační večery zahájil pan Ivo Svoboda z konzulárního úseku, který v přehledné prezentaci představil 

základní konzulární služby, a poradil, co dělat při ztrátě pasu, kde nechat přeložit dokumenty, a mnoho 

dalších zajímavých administrativních tipů. 

 

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,..). Účastnici se mohli dozvědět i to, jaké spolky a instituce tvoří českou 

komunitu v Paříži, jaké společenské události právě probíhají a na koho se mohou obrátit v případě potřeby. 

Základem informačního večera je powerpointová prezentace, která je pokaždé dopředu aktualizována a 

po skončení umístěna k volnému stažení v sekci „Poradna“ na webových stránkách sdružení. 

 

Informační večery přilákaly pokaždé na tři desítky zájemců a na konci večera byla také představena naše 

asociace, její aktivity , výhody členství a nadcházející akce. 

  

Obě akce se konaly pod laskavou záštitou Velvyslanectví České republiky v Paříži.  

 

 

27.ledna 2016  

Hlavní organizátoři: Kristýna Anderlová, Veronika Smutná 

 

6.října 2016 

Hlavní organizátoři: Iva Stejskalová, Veronika Smutná 
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Naše činnost v roce 2016 – zavedené akce 

České Velikonoce 

V neděli 20.března 2016 uvítal Janáčkův sál Českého centra již druhý ročník Českých 

Velikonoc pořádaných asociací ČSMPF.  

 

Programem provázelo nové moderátorské duo Lucie Štembírková a Kristýna Anderlová. 

Na své si přišel opravdu každý - od výtvarnických ateliérů, přes velikonoční písně až po pravé české 

hody „Vejce kam se podíváš“. Nebývalý úspěch sklidil ateliér pletačů karabáčů a následná pomlázka s 

heslem „Vyšlehej si děvčicu, dostaň za to slivovicu!“.  

 

Hosté mohli ochutnat poctivého domácího beránka, Mazance, zapékané klobásy, velikonoční nádivku, 

chlebíčky a typicky české nápoje (pivo, Kofola či slivovice).  

 

Na návštěvníky čekalo i několik výzev. Jednou takovou se stala rychlostní soutěž ve vyfoukávání kraslic za 

pomocí velmi malých jehel, a tak se soutěžící pořádně zapotili. Nechyběla rovněž tombola o spoustu 

zajímavých českých cen.  

 

Oblíbenou atrakcí se stalo „Bláznivé focení“ s velikonočními dekoracemi před stěnou ČSMPF.  

Akci si užili nejen hosté, ale také všichni organizátoři.  

 

 

Hlavní organizátor : Jana Sergio  

Moderátoři: Lucie Štembírková, Kristýna Anderlová  

Pokladní: Markéta Popková  

Fotografka: Iva Stejskalová 

Organizátoři : Andrea Hubená, Věra Králová, Eva Šenfeldová, Lenka Vaněčková, Eliška Machalova Bhatt, Aleš 

Bartoš, Mike Ronzier, Kévin Fontaine, Karel Břinda  
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Naše činnost v roce 2016 – zavedené akce 

Mikulášský večírek 

Asociace ČSMPF uspořádala v sobotu 26.listopadu 2016 již pátý ročník Mikulášského večírku v Českém 

centru, který přilákal na stovku účastníků. 

 

Tento večírek má za cíl připomenout atmosféru českých Vánoc Čechům žijících ve Francii a přiblížit ji 

jejich francouzským kamarádům. Lucie Štembírková a Kristýna Anderlová hned v úvodu večera seznámili 

návštěvníky s nejznámějšími českými tradicemi spojenými s adventem a vánočním časem, stejně jako s 

typickými pochoutkami, které se k tomuto období vážou.  

 

Některé z nich, jako například bramborový salát, vánoční pomazánky, cukroví či jablečný štrúdl dokonce 

návštěvníci mohli ochutnat. Vedle toho si návštěvníci mohli vyzkoušet nazdobit vánoční perníčky a vyrobit 

papírové ozdoby.  

 

Jedny z nejkrásnějších vánočních písní - Bílé Vánoce, Purpura a Tři oříšky - v rámci vánočního 

minikoncertu zazpívala předsedkyně asociace, Iva Stejskalová. 

 

Vyvrcholením večera byl příchod Mikuláše, čerta a anděla. 

 

Na závěr večera mohli návštěvníci vyhrát v tombole jednu z dvaceti čtyř cen spojených se zimním a vánočním 

obdobím v česku – například láhev tuzemáku, ručně vyrobené mýdla, knihy a cedéčka, vánoční kolekci, 

adventní kalendáře a čokoládové figurky a především tašku ČSMPF plnou piva!!! 

  

Hlavní organizátoři: Jana Sergio, Iva Stejskalová 

Moderátoři: Lucie Štembírková, Kristýna Anderlová  

Pokladní: Tereza Chudobová  

Organizátoři: Věra Králová, Renáta Machačová, Barbora Vyhnalová,  

Regina Charyparová, Jan Dohnal, Phuc Lam, Jana Roudaut,  

Viola Fieberová, Dominika Gornalová, Mike Ronzier  
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Scénarista, herec, dramatik a autor písňových textů, pan Zdeněk Svěrák slavil 28.března 80. narozeniny.  

 

Při této příležitosti jeho syn, Jan Svěrák nechal restaurovat jejich společný film Obecná škola, který se 

promítal současně v několika desítkách českých kin, a zároveň oslovil krajanské organizace po celém 

světě s žádostí o promítání filmu nebo o nahrání zpívaných přání, ze kterých se vytvořila celosvětová 

zdravice. 

 

Asociacie ČSMPF podpořila iniciativu nahráním zdravice přímo od Eiffelovky. Na Champ de Mars se sešlo 

na 20 gratulantů a společně zazpívali klasickou píseň "Narozeninová" autorské dvojice Uhlíř/Svěrák.  

 

Naše zdravice se dostala také do celosvětové zdravice, která byla promítána rovněž přímo panu Svěrákovi 

(video je k zhlédnutí na webu a facebooku asociace). 

 

Ještě jednou panu Svěrákovi přejeme ještě spoustu dalších let plných zdraví a tvůrčí inspirace! 

 

 

Hlavní organizátor: Veronika Smutná 
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Zdravice ČSMPF pro Zdeňka Svěráka 



Spousta barev, zábavy a běh na 5 kilometrů - tak to vše si užili členové asociace ČSMPF, jelikož se letos 

poprvé zúčastnili nejbarevnějšího běžeckého závodu roku - The Color run, který se konal v neděli 

17.dubna 2016 v Paříži. 

 

Akce byla nejen o společné zábavě, spoustě barvách, ale také pro dobrou věc. Po skončení závodu byl 

předán šek v hodnotě 10.000€ asociaci Toutes à l’Ecole, která podporuje vzdělání v rozvojových zemích. 

 

Na start u Hôtel de Ville se již v brzkých ranních hodinách postavila předsedkyně Lucie Štembírková, 

Kristýna Anderlová z komunikace s veřejností a jedna z našich organizátorek - Věra Králová.  

 

Samotná trať byla lemovaná stanovišti, ze kterých na účastníky házeli barevný prášek nebo moderátoři, kteří 

je podporovali ve výkonu. Závodníci se proběhli centrem až k Eiffelově věži, kde dostali občerstvení a v jeden 

moment pak všichni roztrhli sáčky s barvami.  

 

Následoval obrovský koncert u Trocadéra, který završil dubnovou neděli plnou barev, hudby a především 

sportu. 

 

 

Hlavní organizátor: Věra Králová 
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Poběžte s ČSMPF barevný závod The Color run 



Ve spolupráci s filmovým festivalem Czech In uspořádala asociace  v pondělí 23.května 2016 v Českém 

centru v Paříži Debatu & Koktejl: Jak dostat českou kinematografii do světa? 

 

Debatu moderovala předsedkyně asociace Lucie Štembírková a do francouzštiny překládala ředitelka 

festivalu Markéta Hodoušková. 

 

Pozvání na debatu v rámci festivalu českého a slovenského filmu Czech In přijal Slávek Horák, režisér 

úspěšného filmu Domácí péče, který získal Českého lva za nejlepší hlavní ženský herecký výkon. Další 

představitelkou režisérské profese byla Andrea Sedláčková, jejíž film Fair play byl uveden v závěrečný den 

festivalu. Mladou a nadějnou generaci studentů FAMU zastupoval Šimon Holý, který je rovněž moderátorem 

Rádia Wave a čtveřici hostů doplnil vedoucí kulturní rubriky Lidových novin, Jiří Peňas. 

 

Hned ze začátku vyvstala otázka, zda existuje recept na úspěšný film. Andrea Sedláčková hostům plně 

zaplněného Janáčkova sálu Českého centra vysvětlila, že neexistuje určitá předloha, například období či 

umístění děje, které by filmu zajistila kýžený úspěch. Zároveň odhalila, že české snímky bývají zastupovány 

na festivalech zahraničními distribucemi, jelikož ty české nejsou na tak dobré úrovni.  

 

Slávek Horák zcela nesouhlasil s faktem, že cena na filmovém festivalu musí být zárukou kvality a že již z 

několika takto oceněných filmů v půlce kvůli nezájmu odešel.  

 

Jiří Peňás následně připomněl průzkum, který si nechala vypracovat FAMU, o tom, proč jsou české filmy 

tak špatné. Podle uskutečněných rozhovorů s dotazovanými, český film trpí především nepropracovaností 

scénáře a postrádá největší slávu fabriky na filmy, Barrandova. 

 

V závěru Šimon Holý pozval na přehlídku zajímavých krátkometrážních filmů studentů FAMU, které byly 

uvedeny během festivalu Czech In v kině l’Entrepôt. 

 

Video záznam celé debaty a krátké rozhovory s hosty 

 jsou ke shlédnutí na webu a facebooku ascoiace. 

 

 

Organizace: Markéta Hodoušková, Lucie Štembírková 
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Debata & Koktejl: Jak dostat českou 

kinematografii do světa? 

 



Ve čtvrtek 29.9. 2016 se v Highlander Pub u Pont Neuf konalo Listování, projekt českého herce Lukáše 

Hejlíka, který funguje už od r. 2003 a snaží se velmi originální formou představit a přiblížit divákům knihy z 

aktuální tvorby současných autorů a vzbudit tak, především u mladší generace, zájem o četbu a knihy jako 

takové.  

 

V Paříži se Listování uskutečnilo poprvé a to díky Asociaci ČSMPF. 

 

„Listovalo se“ z knihy Faktor Merde, což je páté pokračování bestselleru „Merde! Rok v Paříži“ a přítomen 

byl i samotný autor knihy, britský novinář a spisovatel žijící v Paříži už přes 20 let, Stephen Clarke.  

 

Kdo čekal statické předčítání z knihy, ten se velmi mýlil. Scénické čtení v podání herců Lukáše Hejlíka a Věry 

Hollé bylo velmi akční! Během jedné hodiny jsme společně s hlavním hrdinou Paulem Westem mohli 

postupně projít hlavní dějovou linkou románu a zasmát se nejen jeho těžkostem s francouzštinou, 

typicky pařížským problémům s bydlením, jeho boji o čajovnu s bývalým šéfem i francouzskou byrokracií a 

jeho poněkud komplikovaným vztahům se ženami, ale i dalším peripetiím a nástrahám života v Paříži, které 

většině diváků určitě byly důvěrně známé.  

 

Na představení navazovala beseda s autorem, které se měli možnost účastnit svými dotazy i diváci a poté si 

zájemci mohli zakoupit knihy „Faktor Merde“ i novinku „Merde v Evropě“ v češtině nebo ve francouzštině, 

které si mohli nechat přímo na místě podepsat.  

 

Atmosféra celého večera byla velmi příjemná a uvolněná a všichni přítomní se opravdu bavili. V ceně 

vstupenky bylo malé občerstvení a na baru bylo možno zakoupit kromě jiného i české pivo.  

 

Video záznam celého představení, besedy a rozhovory jsou k shlédnutí  

na webu a facebooku asociace. 

 

Hlavní organizátor: Iveta Svobodová 

Organizátoři: Iva Stejskalová, Jana Sergio,  

Lucie Štembírková, Tereza Chudobová,  

Veronika Smutná 
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Listování s Lukášem Hejlíkem a Stephenem 

Clarkem v Paříži 

 



Asociace ČSMPF v posledních letech dostávala spoustu návrhů ohledně uspořádání retro party, a tak v 

sobotu 22.října 2016 zorganizovala v baru Deux Point Zéro první retro party "Zpátky v 80.letech aneb 

natupírujte si pořádně vlasy!“ 

 

V rámci symbolického vstupného každý příchozí obdržel disko svítící náramek a malé občerstvení během 

celého večera, členové asociace navíc dostali voucher na drink zdarma! 

  

Mnoho hostů přišlo oblečených ve stylu osmdesátek a měli zároveň možnost se vyfotit s retro bláznivými 

doplňky před stěnou asociace či prohlédnout si malou retro výstavu a zavzpomínat na oblíbené předměty, 

potraviny, herce či zpěváky. Nejlepší kostým večera - "růžová cvičitelka aerobiku" - obdržel jako ocenění 

balení Granka. 

 

České ceny byly rovněž k získání během hudebního kvízu, kdy hosté hádali ukázky písniček jako Sladké 

mámení, Decibely lásky nebo Krotitelé duchů apod., ale rovněž během vědomostního kvízu o 80.letech - 

otázky byly jak lehké, např. "Kdo nazpíval hit Like a virgin?", ale také těžší, např. "V kterém roce se narodila 

předsedkyně asociace?"  

 

Vrcholem party byla tombola o hodnotné české retro ceny, jakými byli mimo jiné Tuzemák, Kočičí jazýčky, 

DVD Discopříběh, Rumové pralinky, Jesenka a mnoho dalších.  

 

Hosté následně tančili na největší hity 80.let až do pozdních hodin a první česká retro party v Paříži 

skončila velkým úspěchem. 

 

Hlavní organizátor: Jana Sergio 

Organizátoři: Lucie Štembírková, Kristýna Anderlová,  

Iva Stejskalová, Barbora Vyhnalová, Tereza Chudobová 
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Retro party – Zpátky v 80.letech aneb 

natupírujte si pořádně vlasy 

 



"Pojďte s Ivou na...“ je nová série setkání pořádaná naší zkušenou organizátorkou a předsedkyní 

asociace, Ivou Stejskalovou, a jedná se o neformální setkání Čechů např. na akcích pořádané pařížskou 

radnicí nebo na vánočních trzích. 

 

Setkání se uskutečňují nepravidelně, většinou každé dva měsíce, podle dat různých akcí. 

 

 

První setkání – „Pojďte s Ivou na…vinobraní“ proběhlo v sobotu 8.října na Montmartru. Svátky vinobraní 

se v Paříži konají každý rok na začátku října a účastníci společně s Ivou Stejskalovou měli možnost ochutnat 

ty nejlepší francouzské speciality.  

 

U baziliky Sacré-Coeur ochutnali dobré víno, koňak, ústřice a jiné speciality ze všech koutů Francie  

 

Okolo 22. hodiny společně u Sacré-Coeur sledovali ohňostroj jako završení tohoto svátku.  

 

 

V neděli 4.prosince se uskutečnilo v pořadí druhé setkání "Pojdťe s Ivou na...vánoční trhy“. 

 

I přes nízké venkovní teploty se na vánočních trzích na la Défense sešlo 14 lidí, kteří si prohlédli vánoční 

vesničku a ochutnali uzeniny, tradičních tartiflettes a příjemně popovídali u svařeného vína a užili si 

pařížskou vánoční atmosféru 

 

Hlavní organizátor: Iva Stejskalová 
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Pojďte s Ivou na… 
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(c) Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii, 2017 

 

 

www.csmpf.com 

 

www.facebook.com/csmpf 

 

csmpf@csmpf.com 


