Praha – Angoulême leden 2018
Od 15. do 20. ledna 2018 proběhla druhá část studentské výměny mezi Křesťanským
gymnáziem v Praze a francouzským Lycée Charles Coulomb d´Angoulême. Navázala na pobyt
českých studentů ve Francii z února 2017. Hlavním cílem byla tehdy společná práce na projektu na
téma Barva a světlo, jehož výstupem bylo vytvoření vlastních komiksů. Úspěch tohoto projektu
dokazuje skutečnost, že byl na jaře loňkého roku oceněn první cenou ve francouzské národní
vzdělávací soutěži Hippocrène za vzdělávání v Evropě. Tuto cenu si francouzští studenti osobně
převzali v Evropském parlamentu ve Štrasburku.
Pobyt v Praze byl zaměřen na prohloubení vazeb mezi studenty a učiteli, vzájemné kuturní
poznávání a také na původní téma projektu. Třicet jedna francouzských studentů bylo ubytováno v
rodinách svých českých korespondentů, tři francouzští učitelé zase v rodinách svých českých
protějšků.

V průběhu týdne společně navštívili historické centrum Prahy. Pod vedením průvodce si
prohlédli památky Starého města, Malé Strany a Hradčan. Navštívili Pražský hrad nebo expozici
věnovanou dějinám univerzity v Karlolinu. I po ukončení oficiálního programu studenti mnohdy
společně ve velké skupině nebo v několika menších organizovali vlastní aktivity. Byli na hokeji, na
bowlingu nebo šli bruslit ap.

Oficiální program byl přesto zaměřen na původní téma projektu. V klubu Batalion, který je
vyzdoben nestorem českého komiksu Kájou Saudkem, proběhla beseda s jeho manželkou Hanou.
Poslední den pobytu se studenti seznámili s tím, jakým způsobem byl u nás komiks v šedesátých
letech využit v české kinematografii například ve filmu Qui veut tuer Jessie. Pozvání přijal i
Richard Podaný, překladatel francouzského a anglického komiksu do češtiny. Čestným hostem byla
potom známá autorka Lucie Lomová, která spolupracovala na projektu již v jeho počátcích, kdy
pomáhala studentům jako konzultant při tvorbě jejich projektových komiksů.

Ani věda a téma barva a světlo nezůstaly stranou. V pražském planetáriu jsme shlédli
komentovanou projekci Noční obloha 8K a ve čtvrtek jsme navštívili Národní technické muzeum.

Studenti septimy na poslední den připravili interaktivní kvíz, kde si Francouzi formou
soutěže ověřili, co všechno vědí o českých reáliích v oblastech jídla, historie, geografie nebo umění.
Za organizátory výměny Josef Očenášek

