Výměna s francouzskými studenty
27.03.2019 – 31.03.2019
ST 27/03/19
Po půlročních přípravách nastává den D. Čeští studenti, většina společně se svými rodiči,
netrpělivě vyhlížejí návštěvu 10 studentů a 2 profesorů z Lycée Saint Louis Saumur. Přijíždějí z Polska,
po dálnici D1, tzn. čas příjezdu do poslední chvíle nejasný, předpokládaný kolem 19h. V 19h45 se
objevuje polský mikrobus, který směřuje přímo k nám. To budou oni.
Probíhá rychlá vykládka, protože polský řidič se ještě týž den vrací zpět do své domoviny.
Po krátkém přivítání na parkovišti rozdělujeme francouzské studenty do rodin a doprovod
profesorům Gekomu Karlu Chottousovi a Janě Moravcové. Francouzští studenti ještě obdrží každý
třídenní lístek na pražskou MHD a poté autem či MHD do rodin, kde už na ně čeká večeře. Tam, kde
nic není, zachrání to restaurace nebo telefonická objednávka pizzy až do domu.

ČT 28/03/19
Sraz ráno v 8h30 na gymnáziu, kde je přichystáno drobné občerstvení a oficiální přijetí s
přípitkem. A pak už čeští studenti alou do výuky a francouzští na sraz s milou průvodkyní Šárkou, se
kterou jsme jim přichystali první část prohlídky Prahy s francouzským výkladem. Na programu
Židovské město, ale stíhá se i Staromák a kus centra. V 13h se scházíme ve školní jídelně na obědě.
Odpolední program je volný, studenti po skupinkách brouzdají Prahou, navštěvují různá místa –
Neviditelnou výstavu, divadelní představení, náplavku… K profesorům se připojuje paní prof.
Pařízková a míří se do přírody – mimo davy – na Dívčí Hrady. Večer trávíme všichni samostatně.

PÁ 29/03/19
Čeká nás malý projekt (hra) na našem gymnáziu. Necháváme si vyblokovat celé 4. patro. Bude
nás totiž o něco víc – nejen Francouzi s jejich ubytovateli, ale i dalších 12 studentů Gekomu a přibude
i paní prof. Janečková. Potřebujeme počítače a alespoň jednu místnost s lavicemi. Nevíme, jak dlouho
nám to bude trvat - předpoklad je do 13h. Přestože už na začátku chytáme zpoždění, čas hravě
dodržujeme. Studenti vytváří křížovku – vymýšlejí české a francouzské definice slov a poté společně
na body luštíme.

Následuje oběd v jídelně – dnes pěkně přesolili maso (chtělo by to nejméně dvě Plzně). Nedá
se nic dělat…, po obědě vyhlašujeme soutěž. A všichni Francouzi dostávají malou sladkou pozornost,
domácí perníček. Současně obdarováváme drobnými prezenty i francouzské profesory (kniha o Praze,
plechovka dobrého piva…)
Odpoledne čeká Francouze druhá část prohlídky naší metropole – Pražský Hrad, Kampa a
Petřín a v 19h máme sraz na Újezdě, protože jsme si zarezervovali místa na večeři v restauraci
Vidličky a nože. Volá průvodkyně – Francouze nemůže dostat z pražské Eiffelovky dolů… Nakonec se
povedlo a jdeme jíst. Kuchyně i obsluha výborná – doporučujeme.

SO 30/03/19
Sice je sobota, ale musíme vylézt z postelí – v 10h mají Frantíci sraz na Vltavské a absolvují
poslední část výkladu naší průvodkyně. Strahovský klášter, Karlův most, nám. Republiky… to vše se
zvládá. Francouzi obědvají ve fastfoodech v Palladiu, shopping se moc nestíhá… Společný sraz je
naplánován v 14h30 pod Prašnou bránou. Kolem třetí se skupinky scházejí a míří si užít odpoledne.
Ještě pár nákupů a na šlapadla. Nikdo se nepotápí… V Praze je 20 stupňů, slunce pálí, do ulic vtrhli
všichni turisté a zřejmě i všichni Pražané.

Po zvládnutí plavby po Vltavě zkoušíme dodržet čas setkání na Kačerově a odjíždíme na večeři
a bowling do Písnice. Při večeři nastávají drobné zmatky s objednávkami, protože dost lidí neví, co si
předem objednalo. Pan profesor má seznam doma. Po chvilce už všichni jedí a hurá na hodinku na
bowling. Kdo vyhrál – není podstatné (teda nejvíc měl p.profesor Chottous), důležité je, že se všichni
super bavili. Unaveni po celodenním programu se vracíme domů. Francouzi musí ještě zabalit, ráno
letí zpět. Posouvá se nám čas, tzn. ještě se vyspíme o hodinu méně – jenom aby někdo nezapomněl…

NE 31/03/19
Vstáváme brzo ráno – sraz v 8 hodin v odletové hale. Pár minut po osmé přijíždíme na letiště.
Všichni už jsou na místě, skvělé… A jelikož se nám nechce platit lidové parkovné na letišti, loučíme se
a těšíme se, že se brzy uvidíme.

Děkujeme všem rodinám, které ubytovaly zahraničního studenta.
Děkujeme těmto profesorům Gekomu za spolupráci
J. Moravcová (ubytování, transport)
J. Třeštíková (dary)
J. Tkadleček (transport)
L. Janečková (účast projekt)
D. Pařízková (občerstvení, účast projekt)
K. Chottous (ubytování, transport, organizace)

