6.

VÝMĚNNÝ POBYT VE FRANCII
Pro letošní rok připravujeme již počtvrté výměnný pobyt
s rodinami z francouzské Normandie - města Demouville a
okolí. A protože každý rok z francouzské strany zájem o
výměnný pobyt přibývá, nabízíme dalším rodinám ze Zásady,
Loužnice a Držkova možnost zapojit se do tohoto projektu také.

Poznání odlišné kultury, zajímavá komunikace a navázání přátelských kontaktů - a samozřejmě, následující
léto, výměnný týdenní pobyt v Normandii, a to pouze za náklady na cestu a nutné administrativní výdaje.
Demouville se nachází nedaleko správního centra Dolní Normandie, města Caen, cca 10 km od mořského
pobřeží La Manche. Oblast je turisticky velmi atraktivní a je rájem také pro gurmány (sýry, plody moře a
řada dalších dobrot).

jeho
Loužnice

Tento projekt vychází ze smlouvy o partnerství, která byla uzavřena mezi městysem Zásada a městem
Demouville ve dnech 29. 11. a 14. 12. 2013. Ke spolupráci jsou ale přizvány i obce Loužnice a Držkov.
Smlouvou o partnerství se obě obce zavazují spolupracovat jak na úrovni obcí, tak v oblasti školství, kultury a
poznávání specifik regionů. Neméně důležitou roli hraje navazování osobních přátelství mezi rodinami v rámci
výměnných pobytů. Ve všech výše zmíněných oblastech bude městys Zásada spolupracovat s obcemi Držkov a
Loužnice, aby se do povědomí našich francouzských přátel dostaly zajímavosti i z těchto obcí a aby se jejich
občané mohli zúčastnit výměnných pobytů a dalších akcí v rámci partnerství. Z tohoto důvodu budou do výboru
pro spolupráci Zásady a Demouville zapojeni zástupci Držkova a Loužnice.

Co je odměnou za péči o francouzské hosty :

7.

Výběr zájemců:
Některé francouzské rodiny mají již vytvořeny pevné vazby na konkrétní české rodiny. Každý rok
z francouzské strany zájem o výměnný pobyt přibývá. Při výběru zájemců se pak snažíme přihlížet ke
společným zájmům, ke věku rodin a jejich možností ubytovat určitý počet hostů (např. ochota ubytovat
rodinu s dětmi nebo generačně výrazněji odlišné hosty).
Z výše uvedených důvodů budeme velmi rádi, pokud budete ochotni i ke kompromisům.
Seznam francouzských rodin a počet hostů bude znám až později.

TERMÍN pobytu francouzských hostů: od úterý 31. července do 7. srpna
(předpokládaný příjezd odpoledne nebo večer, předpokládaný odjezd v ranních hodinách).

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT na níže uvedených kontaktech DO 15. DUBNA 2018.

Jak takový výměnný pobyt probíhá ?
Každým rokem o letních prázdninách : jeden rok Francouzi k nám, další rok Češi do Francie. Všichni za stejných
podmínek, tedy pouze za náklady na cestu a nutné administrativní výdaje. Ubytování a stravování jsou
zajišťovány vždy hostitelskou rodinou a program ve spolupráci s obcí a zástupci partnerského spolku.

1.

Ubytování :
Francouzští hosté jsou rozděleni do českých rodin podle možností a věkového složení. Je zapotřebí
nabídnout samostatný pokoj. Sociální zařízení (koupelna, WC) může být společné s hostitelskou rodinou.

2.

Stravování :
Hostitelská rodina poskytne snídani, obědový balíček a večeři. Na večeřích se může domluvit více
hostitelských rodin a strávit tak s hosty večer společně. O víkendu je pak stravování plně v režii
hostitelských rodin.
V rámci pobytu bude zorganizována alespoň jedna společná večeře (formou bufetu) se všemi
hostitelskými rodinami a jejich hosty – hostitelské rodiny přinesou po vzájemné domluvě občerstvení.

3.

Program ve všední dny:
,,Pro hosty jsou (kromě víkendu) připraveny aktivity většinou mimo obec. Proto „starání se o hosty“ závisí
na připraveném programu, který je sestaven tak, aby si hostitelská rodina mezi snídaní a pozdním
odpolednem „odpočinula“.
Není proto nezbytně nutné brát si dovolenou, je však možné (podle kapacity míst v autobuse) a vždy
samozřejmě i vítané, zúčastnit se připraveného programu společně s hosty.

4.

Program o víkendu:
Víkendový program je v režii hostitelských rodin, které se často domlouvají na společném programu – ten
závisí na počasí, na vašich zájmech a zájmech vašich hostů (zajímavý výlet, případně i nakupování).

5.

Bližší informace pro zájemce :
Jiří Kozlovský , 606 705 194 (Zásada),
e-mail: kozlovsky.jiri@gymjbc.cz
Jana Matěásková, 606 688 277 (Loužnice),
e-mail: jana.mateaskova@gmail.com
Jana Báčová, 739 236 891 (Držkov),
e-mail: JanaBacova@seznam.cz

ZAPOJTE SE DO VÝMĚNNÉHO POBYTU
S FRANCOUZSKÝMI RODINAMI  ...
Čeká Vás nejen poznání odlišné kultury,
zajímavá komunikace
a navázání přátelských kontaktů,
ale také

TÝDEN V NORMANDII následující léto
za stejných podmínek :

Jak se dorozumět s Francouzi:
Je to mnohem jednodušší, než si myslíte. Ani naši hosté z Francie neumějí česky, a přesto se tohoto
programu s chutí účastní. Komunikovat se dá různými i zábavnými způsoby a vždy je také možné domluvit
pomoc tlumočníků. Pro základní komunikaci lze použít angličtinu nebo němčinu a k dispozici mají obě
strany stručný česko-francouzský slovníček 

POUZE za NÁKLADY NA CESTU
a ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

