
 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

Vážení rodiče, milí studenti! 

Jsme velmi rádi, že Vám můžeme oznámit, že se naší škole podařilo navázat partnerství 

s další francouzskou střední školou, a to katolickým gymnáziem Lycée de La Sauque v La 

Brède. Po dvou letech tak i v průběhu tohoto školního roku 2012/2013 proběhne oboustranný 

jazykově-poznávací výměnný pobyt studentů našeho gymnázia se studenty francouzského 

lycea. 

La Brède, městečko s asi 4 tisíci obyvatel (2010), se nachází asi 20 km jižně od Bordeaux v 

regionu Aquitaine (Akvitánie), v údolí přírodní rezervace Saucats, zavlažované řekou 

Garonnou. Krajinu charakterizují jak četné svahy s vinicemi v okolí Bordeaux či písčité 

pobřeží Atlantského oceánu, tak i zalesněná pahorkatina Les Landes, pokrývající velkou část 

regionu. Svou proslulost získalo městečko zejména díky svému zámku, v němž se 18. 1. 1689 

narodil a prožil dětství filozof Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de 

Montesquieu (1689–1755). To však není jediným důvodem, proč tento vinařský kraj na 

jihozápadě Francie navštívit. Kouzelná Akvitánie zve také k objevování historických 

pamětihodností, spjatých např. s životem Eleonory Akvitánské (1122–1204), akvitánské 

vévodkyně a hraběnky z Poitiers, poté francouzské (a konečně anglické) královny, stejně jako 

k ochutnávce místních gastronomických specialit. 

Partnerské gymnázium Lycée de La Sauque (www.lasauque.com) bylo založeno v roce 1943. 

Jedním z učebních oborů je i studium v tzv. anglické sekci, nabízející četné výměnné pobyty 

se studenty partnerských gymnázii (Velká Británie, Irsko, Španělsko, Německo, nyní 

prostřednictvím naší školy i Česká republika). Studenti gymnázia jsou připravováni ke studiu 

na univerzitách i elitních vysokých školách Grandes écoles.  

Našim studentům nabízíme zajímavou zkušenost, zdokonalení ve francouzském a anglickém 

jazyce a seznámení s novými zahraničními přáteli. Akce je proto určena nejen studentům 

francouzštinářům, ale i němčinářům ze tříd G4–G7, kteří se mohou zapojit do projektu 

výměnného jazykově-poznávacího pobytu, realizovaného ve spolupráci s Association Franco-

Tchèque d´Aquitaine.  

 

Průběh výměny 

Výměna studentů v Brně bude probíhat ve francouzštině a angličtině. Francouzští studenti se 

seznámí s historií města i České republiky (návštěva historického centra Brna, spojená 

s orientační hrou v terénu, dále celodenní výlety do Olomouce, na napoleonská bojiště u 

Slavkova či na moravské poutní místo Velehrad), s naším vzdělávacím systémem a životem 

v České rodině. Čeští studenti v La Brède budou poznávat typickou akvitánkou kulturu včetně 

života Francouzů (návštěva trhu, restaurace).   

http://www.lasauque.com/


Praktické informace 

Počet francouzských studentů: 30          Pedagogický doprovod: 2 vyučující        

Počet českých studentů: 30, třídy G4 - G7     Pedagogický doprovod: 2 vyučující                   

 

Termíny výměnného pobytu 

Cesta českých studentů do La Brède: 1. - 13. 5. 2013 

Návštěva francouzských studentů v Brně: 20. - 27. 10. 2013   

 

Doprava, ubytování a strava 

Francouzští studenti přijedou v říjnu 2013 na naše pozvání, budou tedy bydlet v rodinách 

svých českých korespondentů, kteří jim poskytnou nejen ubytování, ale i snídaně a večeře 

(případně i svačinu během dne); o víkendu, který stráví se svou hostitelskou rodinou, také 

oběd. Již předtím bude našim studentům hrazeno totéž při pobytu v květnu 2013 v La Brède, 

čímž se celý výjezd podstatně zlevní (naši studenti budou hradit pouze cestu autobusem, 

během níž strávíme dva dny v Paříži a asi půlden ve Štrasburku, s čímž souvisejí i dva 

noclehy v Etap hotelu, a to na předměstí Paříže cestou tam a nedaleko Štrasburku při cestě 

zpět; během cesty se studenti stravují z vlastních zdrojů). Podobně se také očekává, že jak 

česká, tak i francouzská rodina zajistí pro svého hosta o volném víkendu nejen stravu, ale i 

zajímavý program (výlety za památkami kraje či do přírody, sportovní a kulturní akce apod.). 

Jelikož je naše partnerská škola školou internátního typu, budou naši studenti ubytováni buď 

v penzionátu gymnázia, nebo v rodinách svých korespondentů.   

Doprava našich studentů do Francie: dálkovým autobusem Renault Iliade s klimatizací, 

WC, video/DVD přehrávačem, automatem na kávu, čaj, polévku (občerstvení – teplé nápoje 

či chlazené nealko nápoje – lze zakoupit během cesty za Kč) - zajišťuje CK Hladký ve 

spolupráci s firmou TOROS doprava, s.r.o. (www.ckhladky.cz) 

Cena: 7 500,- Kč   

- možno zaplatit naráz, nebo po částech: do 15. 3. 2013 uhradit 4 000,- Kč 

                                                                      do 15. 4. 2013 uhradit 3 500,- Kč 

- bezhotovostně na účet školy: 27-459650277/0100 (Komerční banka Brno-město)  

                                                     var. symb. 151352013 

                                                     spec. symb. datum narození studenta ve tvaru ddmmrrrr  

(zahrnuje dopravu autobusem, vstupné v Paříži a Štrasburku, 2x nocleh v Etap hotelu, 

cestovní pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt - sjednáno u ČSOB, pojištění CK proti 

úpadku) 

Doporučené kapesné: 70 - 80 EUR    

                   

Na případné dotazy Vám rádi odpovíme. Podrobněji rozepsaný program cesty a pobytu obdrží 

studenti v průběhu března 2013.  

Za organizátory: Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (S. Cyrila)                                                                                            

http://www.ckhladky.cz/

