
Génération bilingue 2014 

 
 
Jmenuji se Karin Holmanová, je mi 17 let a jsem studentkou Jazykového gymnázia 

Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Jako jedna z mála jsem měla to štěstí a zúčastnila se 
programu Génération bilingue ve dnech 12.-23. července.  

Celý program byl dle mého názoru moc dobře udělaný, ale zároveň dost 
vyčerpávající. Navštívili jsme například město Bourges a katedrálu sv. Štěpána, která se 
v něm nachází, kostel v malé středověké vesničce Orcival nebo také katedrálu 
v Clermont-Ferrand (krajské město regionu Auvergne). Naštěstí jsme nenavštěvovali 
pouze katedrály nebo kostely, ale dostali jsme možnost podívat se na sopky v Lemptégy, 
prohlédli jsme si největší muzeum divadelních kostýmů (Centre national du costume de 
scène) v Moulins nebo také zámek v Chambord. A samozřejmě jsme nemohli vynechat 
Paříž. Co ovšem bylo nejvíce přínosné, byl pobyt ve Vichy.  

Ve Vichy jsme bydleli v rodinách (mé dvě spolubydlící pocházely z Kyrgyzstánu 
a z Libanonu). V našem případě byl naší hostitelskou rodinou milý pár, který nás moc 
vřele přijal a snažil se vyhovět všem našim vrtochům… Každá jsme měla svůj vlastní 
prostor – dům byl opravdu velký. Díky nim jsme se hodně rozmluvily a zlepšily jsme si 
naši francouzštinu. 

I samotné město Vichy bylo velmi sympatické, udělalo na mě obrovský dojem.          
Ve Vichy jsme navštěvovali tzv. „ateliers pédagogiques“ (pedagogické workshopy), ve 
kterých nás naši profesoři připravovali na věci, které jsme měli v plánu vidět – např. jsme 
si povídali o „art nouveau“(tj. o secesi) neboli o stylu, ve kterém je Vichy postaveno. Byla 
jsem moc spokojená s naší profesorkou; byla milá, zábavná a její hodiny nikdy nebyly 
nudné. 

V Paříži jsme bydleli v ubytovně pro mladé (FIAP Jean Monnet) v srdci Paříže. 
Bylo to útulné místo, vařili dobře a všude to bylo stejně daleko. Navštívili jsme muzeum 
v Louvru, muzeum vědy Palais de la Découverte, viděli jsme noční Paříž z paluby „bateau-
mouche“ (výletní turistická loď) a byli jsme všichni spolu. Co jsem si v Paříži nejvíce 
užila, byla projížďka hlavním městem na koloběžkách. Projeli jsme kolem Louvru, zahrad 
v Tuileries, přes „most zamilovaných“ Pont des Arts, kolem Musée d’Orsay a zastavili 
jsme se až pod „Eiffelovkou“. Bylo to opravdu dobrodružství, které bych si klidně znovu 
zopakovala… 

Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je tým, který nás celou dobu doprovázel 
a dával na nás pozor. Tato skupina sedmi mladých lidí odváděla velmi dobrou práci 
a jsem šťastná, že jsem je mohla poznat a spřátelit se s nimi.  

Chtěla bych poděkovat Francouzskému institutu v Praze za tuto příležitost. Také 
bych chtěla poděkovat CAVILAMu, který se o nás tak dobře staral a taky bych chtěla 
poděkovat všem lidem, kteří se na tomto programu podíleli. Děkuji. 

 

Karin Holmanová 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě 


