
FRANCOUZSKÁ GASTRONOMIE V PŘÍMÉM PŘENOSU 

V rámci evropského programu Erasmus+, projekt „Taste of 

Europe“, se od 8. do 29. března 2015 skupina 8 žáků 

zúčastnila pracovní stáže ve městě Antony nedaleko Paříže.  

Šest žáků oboru Kuchař a dva cukráři s nadšením očekávali, 

jaké zkušenosti jim přinesou tři týdny strávené v naprosto 

neznámém prostředí. Mírné obavy se rozplynuly již při prvním 

setkání s koordinátorem projektu z partnerské organizace, 

panem Jean-Yves Corvezem, který se mimo jiné stal na jeden 

den i erudovaným průvodcem Paříží. Společné ubytování 

v apartmánu, několik minut od partnerské školy Lyccée des 

Métiers Théodore Monod v Antony, vyžadovalo od stážistů 

vzájemnou toleranci, spolupráci a ohleduplnost. Než nastoupili 

na svá stálá pracoviště, měli možnost pracovat ve školní 

kuchyni. Pod vedením odborných učitelů a za účasti 

francouzských žáků si vyzkoušeli přípravu různých pokrmů – 

od předkrmů, polévek, hlavního jídla až po dezerty. Mezi 

největší zážitky patřilo zpracování žabích stehýnek, 

vykošťování a filetování mořských ryb. 

Během stáže museli žáci 

prokázat nejen své gastronomické znalosti a dovednosti, ale i pohotově 

reagovat v multikulturním prostředí na svých pracovištích.  Odborná znalost 

anglického jazyka, ale i základní konverzační obraty ve francouzštině přispěly 

k úspěšnému zvládnutí jejich úkolů ve dvou cateringových firmách - CALIXIR, 

LEDUC & CO Panier 

des Halles - a v 

čokoládovně TIPHAINE  

CHOCOLAT. Své 

pracovní povinnosti 

plnili svědomitě a 

s nadšením, což se 

odrazilo v jejich 

hodnotících listech, 

které vyplňovali jejich 

tutoři na jednotlivých 

pracovištích.  

  



Dny volna stážisté využili k poznání 

historických památek Paříže a blízkého 

okolí. Se svými doprovodnými osobami, 

Mgr. Z. Šlofarovou a Mgr. S. Bártlovou, 

navštívili například muzeum Louvre, 

katedrálu Notre Dame, zámek Versailles, 

kostel Sacre Coeur, prošli se po Champs 

Elysées až k Vítěznému oblouku, 

vystoupali po schodech Eiffelovy věže. 

Slunečné jarní počasí umocnilo 

nezapomenutelný dojem z francouzské 

metropole. Někteří dokonce podlehli 

kouzlu a nechali si nakreslit svůj portrét 

nebo karikaturu. Nenechali si ujít ani 

tradiční trhy, kde s oblibou konzumovali 

čerstvé křupavé bagety s kouskem sýra, 

nebo francouzské palačinky crepes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Zuzana Šlofarová 

http://pariz.magicka-evropa.cz/pamatky/pariz-sacre-couer.html

