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Tereza Kovácsová studovala ve Francii
Třebíčská studentka si pobyt ve
Francii vychutnala a navštívila
mnoho památek.

jako zázrakem obě války přečkala.
Mezi pamětihodnosti města patří dále
Muzeum Pikardie, Dům Julese Verna
a Cirkus Julese Verna, jeden ze dvou
francouzských zděných cirkusů, který
ještě stojí.
Jednou ze zvláštností města jsou takzvaný „hortillonnages“, bažinaté zelinářské zahrady, které od středověku
zásobovaly město zeleninou a květinami. Dnes mají funkci převážně okrasnou. Mezi úrodnými zahradami vedou
kanály, na kterých se můžete plavit na
pramicích podobně jako na benátských gondolách.

� Antonín Zvěřina

Můžete se nám představit?
Jmenuji se Tereza Kovácsová a jsem
absolventkou třebíčského gymnázia
a bakalářského studia francouzštiny
a angličtiny na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Nyní se
mi naskytla možnost studovat v rámci
vzdělávacího programu Erasmus+ od
Evropské unie na Univerzitě Pikardie
Jules Verne ve městě Amiens ve Francii.
Přibližte nám toto město.
Amiens je středisko bývalého regionu Pikardie na řece Somme severně
od Paříže. Nachází se v severní Francii
a má 135 tisíc obyvatel. Dominantou
města je největší gotická katedrála ve
Francii, z jejíž věže je překrásný rozhled na město.
Opravdu tam žil Verne?
V tomto městě opravdu strávil podstatnou část svého života spisovatel
Jules Verne, který dlouhá léta působil
jako člen místní městské rady a také
zde napsal většinu svých vědeckofantastických románů. Z jeho domu je teď
skvělé muzeum. Tip pro ostatní stu-

Třebíčská škola
se zapojí
do ZUŠ Open
Třebíčská Základní umělecká škola
se do 3. ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open zapojí v pátek 31.
května akcí pro děti z mateřských a
základních škol v budově Fóra.
„Bude se jednat o dopolední workshopy, prostřednictvím kterých dětem
představíme všechny čtyři obory, které
se v ZUŠ Třebíč vyučují. V hudebním
oboru čeká děti zpěv a hra na jednoduché hudební nástroje, ve výtvarném
oboru práce podle předlohy, v tanečním oboru nácvik jednoduché choreografie a v literárně-dramatickém oboru divadelní improvizace,“ naznačila
zástupkyně ředitele Eva Vaňková.
Doplnila, že přední čeští umělci se
několikrát do roka setkají s vybranými žáky škol z celé republiky a
předávají jim své zkušenosti a znalosti.
Výstupem z těchto setkávání jsou
koncerty pořádané v rámci prestižních festivalů Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. Ze ZUŠ Třebíč byla
z několika dalších zájemců do programu vybraná Miroslava Válková,
studentka sólového zpěvu ze třídy
Mgr. Evy Lojdové.
A právě v první den konání celostátního happeningu 31. května
vystoupí Válková na koncertě Salon
ZUŠ v Anežském klášteře v Praze.
Koncert je součástí festivalu Pražské
jaro. M. Válková na koncertě vystoupí v pěveckém duu s dalším stipendistou.
Tyto i další zpěváky na koncert připravuje a po dobu trvání celého ročního programu se věnuje pěvkyně
Kateřina Kněžíková.
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TEREZA KOVÁCSOVÁ před Eiffelovou věží.
Foto: archiv rodiny
denty, ve Francii jsou skoro všechna
muzea a hodně památek zadarmo pro
lidi pod dvacet pět let. Nechtějí po vás
ani studentskou průkazku, stačí ukázat
občanský průkaz.
Znáte ještě něco zajímavého o
městě?
Město založili Galové, ale rozrostlo
se, když přes něj Římané postavili něco
jako starověkou dálnici „via Agrippa“.
Zajímavostí také je, že právě v tomto městě se údajně v roce 338 našeho
letopočtu svatý Martin podělil s chudákem o polovinu svého pláště.
V obou světových válkách bylo město vážně poškozeno, katedrála však

A teď něco o univerzitě?
Univerzita Pikardie Jules Verne byla
založena v roce 1970. Rozdělení fakult
je podobné českému: právnická, filozofická, lékařská, přírodovědecká…
Na francouzských univerzitách ale
nejsou fakulty pedagogické, na konci bakalářského studia na filozofické
fakultě si člověk volí ze dvou druhů
navazujícího magisterského studia:
výzkum nebo pedagogika.
Samotné univerzitní budovy stojí za
návštěvu, od tohoto školního roku je
několik fakult přesunuto do citadely
z počátku sedmnáctého století, přestavěné tak, aby supermoderní prvky
doplňovaly historický základ.
Jak je to s ubytováním?
Ubytování na kolejích je podobné
českému s tím rozdílem, že v každém
maličkém pokoji je jen jeden student,
ne dva nebo tři. Máte dokonce i vlastní
koupelnu, i když je o něco menší než
průměrná skříň.
Přibližte nám studium?
Dopoledne tříhodinovka

fran-

couzštiny, speciálně pro studenty na
Erasmu!, odpoledne dvouhodinovka politických lingvistik. Nějakým
poloimprovizačním zázrakem jsem
zvládla referát, seminárku. Pracovala jsem na ní týden, ale byl to hlavně
výzkum a psaní. Samotnou powerpointovou prezentaci jsem udělala
na poslední chvíli. Na politických lingvistikách je nejlepší složení třídy, dvě
Číňanky, dvě Senegalky, Čech a Češka,
Italka, Alžířan, Řek a jeden Francouz,
co to zatím nese statečně.
Máte také čas na koníčky, cestování?
O víkendech se snažím využít to, že
jsem ve Francii, k jednodenním výletům do okolních měst. Zatím jsem
stihla Arras, dvě nádherná náměstí
s barokními domečky a gotickou radnicí, Compiègne, zámek, kde pobývali Marie Antoinetta, Napoleon I. a
Napoleon III., Chantilly, krásný zámek
kousek od Paříže a Muzeum koně a
také překrásná zahrádkářská výstava, a
Lille, naprosto neuvěřitelná architektura a rodný dům Charlese de Gaulla.
Co byste poradila případným
zájemcům o takové studium?
Na závěr bych ráda doporučila vysokoškolákům, ať dají Erasmu šanci.
Vím, že vás do toho společnost strašně
nutí. Vím, že je s tím moc papírování.
Že vám to rozhodí studium. Že máte
doma spoustu věcí, od kterých je těžké
jen tak odejít. I tak to zkuste. Stojí to za
to.
Poznámka: Po několika urgencích
Tereza obdržela vysvědčení z Univerzity Pikardie Julese Vernea. Z deseti
předmětů obdržela desetkrát Áčko, to
je jako naše jednička.

Pořádají orientační běh
Třebíčský oddíl orientačního běhu
získal letos pořádání Mistrovství
Vysočiny na krátké trati. Závod připravil na zcela nové mapě v atraktivní vysočinské přírodě obohacený
lokalitou Dalešické přehrady.
Závod se koná v sobotu 25. května a centrem závodu se stane obec
Stropěšín. Prezentace závodníků se
uskuteční do 9.15 hodin a samotný
závod se bude konat intervalově od
10 hodin.
Pro závodníky budou připraveny
kromě hlavní kategorie i žákovské,
dorostenecké a kategorie veteránů.
Pro rodiče s malými dětmi bude připravena krátká a fáborkovaná trať a
pro všechny ostatní zájemce, kteří
si orientační běh chtějí vyzkoušet,
bude připravena nenáročná kategorie takzvaných příchozích.
„Pro vítěze jsou připraveny díky
partnerům hodnotné ceny, pro vítěze
kategorií mistrovství Vysočiny na krátké trati i medaile a diplomy. V centru
závodu bude připraveno také občerstvení. Všechny koho orientační běh zajímá, srdečně zveme,“ prohlásil Radek
Cícha, ředitel závodu.
Doplnil, že kdo se nedostane na
mistrovské závody do Stropěšína, má
možnost si orientační běh vyzkoušet tréninkově. Mládež třebíčského

MISTROVSTVÍ Vysočiny v orientačním běhu pořádá třebíčský oddíl.
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oddílu pořádá v rámci celosvětového Dne orientačního běhu akci pro
širokou veřejnost, která se uskuteční

ve středu 15. května od 16.30 do 18
hodin v Tyršových sadech v Třebíči.
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