
Návštěva francouzských studentů partnerského gymnázia Lycée Saint Vincent Rennes byla 
skutečně nezapomenutelná 
 

Jak jsme již informovali, naše škola navázala v září 2010 partnerství s francouzským 
katolickým gymnáziem Lycée Saint Vincent Rennes. Po náležité přípravě české i francouzské 
strany proběhla již v dubnu 2011 první část oboustranného výměnného pobytu, kdy jsme ve dnech 
4.–11. dubna 2011 v Brně přivítali 30 studentů tříd Seconde 2 a Seconde 3 ve věku 15-16 let se 
dvěma doprovázejícími pedagogy.  

Příjezdu francouzských hostů předcházela výměna prezentací jednotlivých studentů, 
případně písemný či telefonický kontakt. Tak získal každý ze zapojených studentů obou zemí 
alespoň základní představu, jak se bude „jeho“ korespondent či korespondentka jmenovat, z jaké 
rodiny pochází či např. zda dává přednost fotbalu, zábavě s přáteli nebo nakupování.  

Pro francouzské hosty byl připraven bohatý program. Poté, co jsme je mohli v podvečer 
v pondělí 4. dubna 2011 přivítat v budově školy a předat malé dárky (k nimž patřila mj. publikace 
s recepty tradiční české kuchyně Les meilleures recettes tchèques coby malé předznamenání 
nastávajícího týdne plného ochutnávek toho nejlepšího z české i moravské kuchyně), se našich 
hostů ujali jejich čeští korespondenti z kvarty, kvinty, sexty a septimy a uvítali je ve svých 
rodinách.  

Na úterý 5. dubna 2011 bylo naplánováno poznávání Brna, a to dvojí formou. Zatímco 
dopolední program zahrnoval prohlídku nejvýznamnějších brněnských památek (nám. Svobody, 
kostel sv. Jakuba, Stará radnice, Zelný trh, katedrála sv. Petra a Pavla, Nová radnice aj.), odpoledne 
po obědě ve školní jídelně a účasti ve vyučování hodiny angličtiny se francouzští studenti vydali do 
centra města znovu, aby si v doprovodu svých českých korespondentů své čerstvě nabyté vědomosti 
prověřili ve společné hře jeu de piste.  

Příští dny, tj. od středy 6. dubna 2011 do pátku 8. dubna 2011, se francouzští studenti 
věnovali poznávání jak významných duchovních či kulturně-historických památek moravského 
regionu (cyrilometodějské poutní místo Velehrad s přilehlým velkomoravským archeoskanzenem 
na Modré, zámek a zámecký park v Buchlovicích), tak i míst spjatých s česko-francouzskou 
historií, kdy se vydali po stopách Napoleona I. Bonaparta (zámek a zámecký park ve Slavkově u 
Brna s nedalekými lokalitami tzv. bitvy tří císařů – Žuráň, Santon, Stará pošta, památník Mohyla 
míru). Pamatováno bylo i na výlet za přírodními krásami Moravského krasu, kdy mohli naši hosté 
ocenit jedinečnou hloubku propasti Macocha či velkolepost Punkevních jeskyní.  

Společný česko-francouzský víkend (sobota 9. dubna 2011 – neděle 10. dubna 2011) začal 
již v pátek odpoledne, kdy po návratu z Moravského krasu nastala chvíle pro napjatě očekávané 
vzájemné předvedení pěveckého umění. O dva dny dříve totiž dostali naši studenti za úkol naučit 
své francouzské korespondenty českou píseň Já do lesa nepojedu, zatímco Francouzi učili Čechy 
francouzskou (bretonskou) píseň Santiano. Nutno říci, že obě skupiny se svého úkolu zhostily se ctí, 
a tak se v pátek odpoledne ze školního hřiště linuly jak české, tak i francouzské zpěvy obou sborů 
ve velmi dobrém (a nadšeném) provedení. Následujícího dne vyrazila většina českých 
korespondentů se svým hosty do Prahy, aby alespoň krátce zakusili atmosféru hlavního města 
České republiky.  

Po týdnu plném zážitků zbývalo v pondělí 11.dubna 2011 už jen rozloučit se, udělat 
posledních pár fotografií a říci si: Uvidíme se v červnu! To se totiž zase naši studenti vydají 12. 
června 2011 do Rennes, aby v rodinách svých nových přátel prožili týden à la française a seznámili 
se s bretonským krajem. A hodnocení našich francouzských hostů?   

„C´était génial, merci pour tout! J´adore la République Tchèque!“ (Valentine) 
„Děkuji! J´ai passé un très bon moment et une très bonne semaine!“ (Margaux) 
„Merci pour l´ambiance.“ (Matthieu) 
„Merci pour ce merveilleux voyage à Brno.“ (Pauline) 
„Super voyage.“ (Manuel) 
„Merci, c´était génial. A bientôt en France!“ (Syliane) 
„Merci, merci, merci! Děkuji! Ahoj!“ (Alice) 
„Děkujeme.“ (Dieudonné) 
„Merveilleux voyage! Inoubliable!“ (Alix) 



„Děkuji.“ (Mathilde) 
„Très bon voyage.“ (François) 
„Merci de votre accueil.“ (Benjamin) 
„J´ai passé un très bon moment à Brno. Děkuji!“  
„Merci à tous, rendez-vous en juin!“  
Závěrem děkujeme všem, studentům i jejich rodinám, za ochotnou a obětavou spolupráci v 

přípravě (nejen) víkendového programu našich francouzských hostů. Za přispění také děkujeme 
Magistrátu města Brna a ostatním sponzorům z řad rodičů a přátel školy. 
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