
Dobrý den! 
 
Jsem studentka z České republiky a letos v červenci jsem se zúčastnila programu 
Génération bilingue.  
 
Myslím si, že celý pobyt byl skvěle zorganizovaný do všech nejmenších detailů, jak všechny 
aktivity, srazy, tak doprava, ubytování, materiály a tak dále. 
 
Byla jsem moc spokojená s rodinou Folcher, u které jsem bydlela. Hodně si s námi 
povídali, byli na nás moc hodní, byla s nimi i legrace a paní Folcher skvěle vařila. Její 
kuchyně mi moc chutnala. (Na druhou stranu mi moc nechutnaly obědy z jídelny 
v jazykové škole CAVILAM - Alliance française ve Vichy…). 
 
Jazyková škola CAVILAM byla moderně vybavená. Líbila 
se mi náplň výuky, že jsme celou dobu nedělali to samé, 
chvíli jsme zpívali, chvíli jsme psali blog na počítači. 
Podle mě bylo také užitečné, že jsme vždy probírali 
to, co jsme měli v plánu odpoledne nebo další den 
navštívit. Naše paní učitelka Hélène Lasfargues 
byla skvělá. Spoustu nás toho naučila ale také jsme se s 
ní nasmáli. 
 
Myslím, že organizátoři vybrali města snad nejlépe, jak 
mohli. Paříž chce navštívit každý… Vichy je sice malé 
městečko, ale s krásnou architekturou, dokonce i pláží a 
se spoustou obchodů. Myslím, že nám tam nic 
nechybělo. Snad jen trochu svobody... 
 
A to jak ve Vichy tak všude jinde. Chybělo mi například 
alespoň jedno volné odpoledne nebo večer, kdy 
bychom si sami mohli zajít, kam bychom chtěli. 
Naplánovali spoustu skvělých aktivit, které bylo fajn 
absolvovat spolu. Ale příště bych třeba raději oželela 
pár katedrál, nebo detailní výklad o historii katedrály uvnitř, podívala se jen zvenku, a 
místo toho měla osobní volno. 
 
Chtěla bych ale vyzdvihnout aktivity jako ohňostroj ke 14. červenci (francouzský státní 
svátek), projížďku po Paříži na koloběžkách a na lodi, koncert francouzského zpěváka 
Frédérica Bobina, film (K)Lamač srdcí, taneční večer. Moc jsem si to užila! 
 
Animátoři byli velmi mladí, proto si myslím, že jsme si s nimi celkem dobře sedli. Mohli 
jsme se s nimi bavit o všem a oni nám rozuměli. 
 
Celkově byli všichni organizátoři této akce moc příjemní a ochotní, ať jsme za nimi přišli 
s jakoukoliv prosbou snažili se nám pomoci.  
 
Naší vášní je francouzština a ta nás, studenty z celého světa, díky programu Génération 
bilingue, přitáhla k sobě. Vznikla nová přátelství, měli jsme možnost poznat nová místa ve 
Francii a aktivně využít francouzštinu. Zbývá mi jen moc poděkovat Francouzskému 
institutu, že mi umožnil tento nezapomenutelný zážitek! 
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