
Zprávy o činnosti spolku Česko-francouzského přátelství v Provence za rok 2011. 

 

Rok 2011 byl pro náš spolek opět rokem čilé aktivity, což je patrné z následujícího výpočtu 

uskutečněných akcí : 

Od října 2010 do února 2011 spolek Česko-francouzského přátelství zorganizoval, s pomocí 

lektorky češtiny na Filosofické fakultě (Faculté des lettres) v Aix-en-Provence, Radky Škardové, 

putovní výstavu o Karlu Čapkovi v rámci departementu Bouches du Rhone. Posledním místem, které 

využilo této putovní výstavy, byla v lednu 2011 městská knihovna v obci Meyrargues. Začátkem 

února jsme museli výstavu opět vrátit do Paříže. 

Konference o Karlu Čapkovi, která měla teoreticky výstavu doprovázet, se uskutečnila až o dva 

měsíce později, a to 9. dubna, opět v Meyrargues ve Foyer du 3e age, s jejím výkladem Radky 

Škardové a promítnutím filmu z DVD (materiály zapůjčené Velvyslanectvím z Paříže), který 

přednášku lektorky a samotnou výstavu výborným způsobem doplnil. Večera zahájeného konferencí, 

který se  příjemným způsobem prodloužil u společné večeře se účastnila celá řada „přespolních“ 

krajanů, místních obyvatel, kteří se zajímají o družbu s Jimramovem, francouzských přátel a zájemců 

o česko-francouzské výměny.  

Další příležitostí, jak se nechat poznat francouzskou veřejností, byl Den Evropy, organizovaný 

v rámci departmentální Federace sdružených měst (organizace fungující pod záštitou 

departementálního „Conseil général“ a s jeho finanční podporou), a to dne 28. května v městě Le Puy 

Sainte Réparade (8km od našeho Meyrargues), kde měl náš spolek stánek s kulturními a turistickými 

informacemi o České republice, o našem družebním městě JIMRAMOV a s prodejem výrobků 

českého lidového umění. Náš stánek byl po celý den pilně navštěvován a měl celkový úspěch, vedle 

stánků spolků z jiných měst (jako například Le Puy Sainte Réparade, které má družbu s Belgií, a jiné). 

Spolek Česko-francouzského přátelství je aktivním členem Federace a účastní se většiny jejich akcí, 

což je pro nás velmi poučné a praktické, protože některé spolky ve Federaci jsou starší a mají více 

zkušeností. 

Další významná akce se odehrála tentokrát v České republice, ale stále ve jménu našeho 

spolku, v rámci družby města Meyrargues s českým Jimramovem na Českomoravské vysočině. Při 

této příležitosti je nutné upřesnění : dnešní departmentální spolek Čs-F přátelství existuje vlastně díky 

této místní družbě, která byla prvním stupněm česko-francouzských výměn v Provence. Na ni se pak 

pomalu „narouboval“ další stupeň, od okamžiku, kdy se k místním výměnám začali připojovat 

„přespolní“ krajané a fr. přátelé odjinud. Federačním prvkem, který přispěl k rozvoji zdejšího spolku 

je též fakt, že paní předsedkyně má příležitost se seznamovat s novými krajany prostřednictvím své 

překladatelské činnosti. 

Ale vraťme se k pobytu v České republice : Jimramov slavil na začátku července 650. výročí prvních 

zpráv o své existenci, důvod k oslavám a naší účasti na nich. Bylo nás pět návštěvníků z Francie, kteří 

jsme byli při této příležitosti přijati v Jimramově a prožili tam velice intenzivní víkend kolem 

3.července, na který budeme dlouho vzpomínat, díky královskému přijetí a pestrému programu. 

Tři členové delegace si pobyt v Jimramově vychutnali delší dobu, zatímco paní předsedkyně sice 

s lítostí, ale z rodinných důvodů musela Jimramov opustit již v pondělí 5.července.  

 Další příležitostí k setkání s českými občany byl koncert brněnského pěveckého souboru 

Primavera (o jehož příjezdu nás informovalo pařížské Velvyslanectví), v Aix-en-Provence dne 27/10. 

Primavera nás zkontaktovala na poslední chvíli, takže jsme mohli jen pasivně absolvovat jejich krásný 

koncert a dvě krajanky s nimi strávily alespoň jeden den v Marseille. 

Poslední a snad nejvydařenější akcí byla předvánoční česko-francouzská setkání : začalo to 

sobotou 3.prosince setkáním na filosofické fakultě v Aix, zorganizovaným lektorkou češtiny Radkou 

Škardovou, která pozvala své studenty a členy našeho spolku. Vyrábělo a ochutnávalo se české 

cukroví, hovořilo se o vánočních tradicích a poslouchaly se české koledy. 

Podobným radovánkám nebyl ještě konec, protože hned v dalším týdnu jsme přijali na letišti 

v Marignan 2 české výtvarnice (jedna z družebního města Jimramov a druhá z Pardubic), které přijely 

do Meyrargues, aby tam vedly několik kurzů výtvarného umění pro česko-francouzské zájemce. Těch 

se našlo mnoho, jak mladí, tak staří obyvatelé města Meyrargues, ke kterým se ke konci týdne přidali i 

početní „přespolní“ čeští a francouzští zájemci. Učili jsme se vyrábět košíčky a zvonečky z pedigu, 

různé ozdoby na vánoční stromek a jiné krásy. Účastnily se toho i  děti s rodiči, a naše výtvarnice, i 

bez znalosti francouzštiny s nimi hbitě komunikovaly (zázrak výtvarného umění). Během celého 



sobotního dne a současně s průběhem výtvarného kroužku držel náš spolek svůj výstavní a prodejní 

stánek na vánočním trhu v obci (každý si jistě umí představit, jak asi byl tento den náročný a bohatý na 

program). Shodou okolností se vánočního trhu účastnil i jistý Martin Veis, perníkář, který prodával 

český perník a své perníkářské umění podědil od svých českých rodičů.Seznámili jsme se a dozvěděli 

se, že celá jeho česká rodina (i když Martin se ve Francii již narodil) žije nějakých 80 km od 

Meyrargues a živí se výrobou a prodejem perníku.  

Nakonec v sobotu večer byla společná hostina v duchu Vánoc a pozvali jsme i nového známého 

Martina pernikáře. V pondělí 12. prosince strávily naše české výtvarnice den v místní škole, kde 

v několika třídách učily děti vyrábět české vánoční ozdoby, kde jsme se přes Internet a s pomocí 

elektronické tabule, „skočili“ podívat do Jimramova, kde jsme srovnávali české a francouzské 

vánoční tradice a jak děti, tak učitelé byli velice spokojeni. Po několika výletech po Provence, aby také 

poznaly kraj ve kterém žijeme, naše umělkyně opět odcestovaly a nám zbyly překrásné vzpomínky. 

Jako poslední informací o naší činnosti je ještě nabídka českým zájemcům o možnosti učit se 

francouzsky přímo ve francouzském prostředí. 
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