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Zahájení festivalu Francouzský podzim v 

Českých Budějovicích  

10. výročí založení jihočeské Alliance française 

 
Projev velvyslance 

 
Vážené dámy, vážení pánové, 

 

Jsem velice rád, že jsem dnes mezi vámi a oceňuji příjemnou a 

družnou atmosféru, která doprovází zahájení dalšího ročníku 

Francouzského podzimu v Českých Budějovicích. 

 

Zásluha o tyto sváteční týdny, jimž předcházelo kolektivní 

nasazení, přísluší jak Alliance française, tak partnerským 

sdružením, českým a francouzským samosprávám a početnému 

publiku. 

 

1. Aliance sehrála významnou roli při vzniku 

Francouzského podzimu. Obojí je součástí dlouholetých, již 17 

let trvajících partnerských styků mezi městem Lorient a 

Českými Budějovicemi a mezi jižními Čechami a Bretaní.  

 

Chtěl bych při této příležitosti připomenout význam 

francouzských aliancí pro rozvoj našich vzájemných styků i 

jejich zásadní roli při šíření francouzského jazyka a frankofonní 

kultury na českém území. 
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Oceňuji práci, kterou odvedla Alliance française i její předseda 

Ivo Petrů a ředitel Jean-Benoît Foucart. Oceňuji jejich 

každodenní nasazení a úsilí o vznik Alliance française 

v Českých Budějovicích. Tato dnes slaví již desáté výročí své 

existence. 
Za tu dobu navštěvovalo jazykové kurzy v jihočeské Allianci 
více než dva tisíce pět set osob a více než pět set zde získalo 
mezinárodně uznávaný diplom. Kulturních akcí Aliance se 
zúčastnilo na dvacet šest tisíc osob.  
 
Vznik jihočeské Alliance française v září dva tisíce čtyři byl 
odpovědí na živý zájem mladých frankofilů. Mám na mysli 
zejména Ondřeje Peška, jemuž jsem právě předal Řád 
akademických palem jako výraz vděku za šíření francouzského 
jazyka a rozvoj univerzitní spolupráce. 
 
Už v době, kdy jako student přišel do Českých Budějovic, 
zajímal se pan Pešek o činnost francouzsko-českého klubu. 
Později se podílel na vzniku jihočeské Alliance française a až 
do roku dva tisíce deset byl jejím prvním předsedou. 

 

Právě v tom spočívá síla a originalita sítě Alliances françaises ve 

světě. Jako nezisková sdružení vznikají z iniciativy aktivních a 

nadšených frankofilních partnerských sdružení, která usilují o 

vytvoření mostu mezi svou zemí a Francií. Právě díky těmto 

osobnostem Alliances françaises tak dobře zakořeňují v 

občanských společnostech. 
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Rád bych poděkoval galerii U Schelů, která nám umožnila 

vystavit dnes večer v jejích prostorách česká díla a umělce ze 

sdružení Hortensia, kteří jsou zapálenými milovníky Bretaně. 

 

2. Také územní samosprávy přispívají k rozvoji činnosti 

Alliances françaises. 

 

 

České Budějovice a Jihočeský kraj aktivně podporují festival i 

Alliance française, aby mohla přijímat své publikum v 

moderních a funkčních prostorách. 

 

Toto úsilí jasně dokazuje, že partnerství a schopnost vzájemně 

se doplňovat mají zásadní význam pro aktivní městský kulturní 

život. 

 

Těším se na setkání s vámi na jednotlivých kulturních a 

zábavních akcích, jež se budou konat až do poloviny listopadu. 

Věřím, že se jich zúčastníte v hojném počtu. Přeji Vám hezké 

festivalové zážitky. 

 

 


