
IYG 2014 - Francie 
 

 

 Letos v létě (19. července až 2. srpna) jsem se zúčastnil Mezinárodního setkání 

mládeže (International Youth Gathering) ve Francii. Celá akce byla pořádána pod záštitou 

Mezinárodní policejní asociace IPA. Prvotně bych chtěl poděkovat za možnost reprezentovat 

naši zemi na tak zajímavém a pro mě přínosném setkání a chtěl bych se s vámi podělit o 

zážitky z této akce, den po dni. 

 

19.7.2014 

 Sraz s ostatními účastníky setkání za Českou Republiku byl naplánován na 19. 

července 14:00 hod. Odlétali jsme z Letiště Václava Havla v Praze. Let probíhal bez 

sebemenších problémů a tak jsme po hodině a čtyřiceti pěti minutách přistáli na letišti 

Charlese De Gaulla v Paříži. Po příletu a vyzvednutí zavazadel bylo naším úkolem vyhledat 

na letišti organizátora s označením IPA, což se nám po chvíli podařilo. Po příletu dalších 

účastníků setkání z jiných států jsme se odebrali k přistavenému autobusu, který nás zavezl do 

našeho centra. Poté nám byly přiděleny pokoje a číslo skupiny, do které jsme po dobu setkání 

patřili. Pokoje byly dvoulůžkové a jelikož česká skupina se skládala ze dvou děvčat a mě 

samotného, byl jsem přiřazen k zástupci z jiné země. V průběhu setkání jsem tedy sdílel pokoj 

s Lotyšem jménem Richard. Po ubytování jsme se odebrali na výbornou večeři. Po večeři 

proběhlo setkání všech účastníků na terase našeho centra, kde nám byly dány veškeré 

instrukce ohledně programu, pravidel pobytu, našich vedoucích a dalších věcí. Poté 

následoval ještě volný program, který většina lidí strávila seznamováním se s dalšími 

účastníky setkání z různých koutů světa. 

 

20.7.2014 

 První den po příletu jsme zahájili snídaní mezi 7 a 8 hod. ranní. Po snídani jsme se 

rozdělili na skupiny, které byly vytvořeny první den a nastoupili do autobusů, které nás 

odvezly pod největší chloubu Paříže - Eiffelovu věž. Bylo to poprvé, co jsem ji viděl naživo a 

byl jsem nadšen. Počty lidí stojících frontu na vstupenky byly nekonečné. Po obdržení již 

předem zakoupených vstupenek jsme se hned odebrali k výtahu, který nás vyvezl do prvního 

patra, odkud byl krásný výhled na celou Paříž. Po hodině sledování Paříže z ptačí perspektivy 

a nakoupení suvenýrů jsme se přesunuli na oběd do restaurace Monte Carlo nedaleko 

Vítězného oblouku. Při obědě jsem měl možnost sedět s jedním z hlavních organizátorů akce 

a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí o Francii celkově a o kultuře lidí žijících zde.  Po 

obědě jsme se odebrali na prohlídku Napoleonovy hrobky. Vyzdobená hrobka byla překrásná. 

Strávili jsme zde část odpoledne a poté už jsme se po vyčerpávajícím dni plném zážitků 

odebrali na hotel, kde na nás čekala opět chutná večeře. Většinu večerů vyplňoval program, 

který zahrnoval prezentace účastníků setkání vždy o jejich rodné zemi. Bylo zajímavé 

dozvědět se o těchto zemích více, než jenom ze školních  hodin zeměpisu. Po ukončení 

několika prezentací následoval každý večer ještě volný program. 

  

21.7.2014 

 Třetí den posunuli organizátoři snídani na 7:00 hod., jelikož nás čekal celodenní výlet 

na hrad Guédelon. Samotná cesta na hrad trvala z Paříže přibližně 2 hodiny. Po příjezdu nás 

přivítala průvodkyně v oblečení ze 13. století. Hrad Guédelon je zajímavý tím, že je stále ve 

výstavbě, která probíhá dle nákresů a stavebních technik právě ze 13. století. Výstavba byla 

započata v roce 1997 a měla by pokračovat minimálně do roku 2020. V 16:00 hod. jsme se 



pomalu začali vracet zpět do Paříže. Cesta nazpět trvala podstatně déle a pochopil jsem zde, 

že časté diskuse o neprůjezdnosti české metropole jsou vlastně neopodstatnělé.  

Večerní program vyplnila mimo obvyklých prezentací také karaoke párty. Žádnému 

z účastníků setkání se příliš nechtělo veřejně zpívat, a proto se organizátoři rozhodli vybírat 

„zpěváky“ dle toho, jak se tento den chovali. První tedy zpíval Jesper ze Švédska, jelikož 

přišel o 20 minut později k autobusu a celá výprava musela čekat. Tento večer jsem konečně 

dostatečně ocenil svoji dochvilnost a chování, které mi zaručily, že jsem se nemusel stát, byť 

jen krátce, zpěvákem.. 

 

22.7.2014 

 Ráno po vydatné snídani odjela celá výprava za dalšími krásami Paříže. Plán dne byl 

jasný - Basilika Sacré-Cœur. Na místo jsme cestovali metrem. Basilika samotná byla  krásná. 

Umístěna na kopci, obklopena fontánami, jedním slovem nádhera a opět nezapomenutelný  

zážitek.. Za katedrálou jsme si pak prošli rozlehlou síť úzkých uliček a malých náměstíček, 

plných luxusních restaurací a místních umělců. Po prohlédnutí basiliky a jejího okolí jsme 

pokračovali směr Notre Dame. Jelikož Notre Dame jako takový byl plánován jako samostatná 

akce za několik dní, dovnitř jsme nešli, shlédli jsme pouze jeho okolí a přesunuli jsme se na 

oběd poblíž katedrály. Ten byl jako vždy vynikající a dodal nám sílu na další zastávku - 

vědecké muzeum. Jednalo se o obrovský komplex, kde si skutečně každý našel to, co jej 

zajímalo. Hned po vstupu jsme se odebrali do zadní části muzea, kde se nacházelo 360° kino. 

Obrazy se zde promítají na vnitřek kopule, přičemž diváci sedí pod ní. Opět velký zážitek. Po 

promítání následovala zhruba hodinová prohlídka muzea, kterou každý z nás zaměřil, dle 

svých zájmů. Na důkladnou prohlídku celého muzea údajně nestačí ani celý den. Po prohlídce 

muzea následoval přesun zpět na hotel (opět metrem). Večer byl opět klasický - večeře a 

následné prezentace jednotlivých zemí. Ve večerních hodinách jsme museli stihnout ještě 

sbalit všechny věci, jelikož příští den ráno následoval přesun z Francie do Besançono. 

 

23.7.2014 

 Pátý den ráno jsme mohli alespoň částečně dospat spánkový deficit a snídaně se 

podávala v 9:00 hod. Poté jsme naložili všechna svá zavazadla do autobusů a vydali se směr 

vlakové nádraží, které by se velikostí dalo přirovnat k letišti Václava Havla v Praze. Vlak nás 

měl odvézt do Besançono. Nejednalo se o obyčejný vlak, ale TGV a opět velký zážitek pro 

nás všechny. Jeli jsme pravděpodobně krásnou přírodou, ale jelikož rychlost byla s ohledem 

na pozorování okolí opravdu závratná, moc zážitků z okolní přírody jsme neměli. Zato z jízdy 

nejrychlejším vlakem světa ano. Na nádraží už na nás čekal vedoucí policie v Besançono, 

Pascal.  Na jeho příjmení si již nevzpomenu, jelikož sám chtěl, abychom mu říkali pouze 

Pascale. Z nádraží jsme pokračovali na hotel, který byl umístěn v poměrně rozsáhlém 

komplexu. Po ubytování jsme se měli odebrat na vyjížďku lodí po řece protékající centrem 

města. Jelikož ale poslední dny velmi pršelo, byly všechny cesty lodí zakázány a Pascal přišel 

s náhradním plánem. Odjeli jsme do centra města, kde jsme dostali dvouhodinový rozchod, 

který každý vyplnil dle svých zájmů - prohlídkou města, procházkami, nakupováním 

suvenýrů apod. Jedinou podmínkou byl opět včasný návrat. Na večeře jsme v průběhu pobytu 

v Besançono jezdili do restaurace, kde jsme měli možnost ochutnat i nejrůznější mořské 

plody. Následovaly opět zajímavé večerní prezentace, povídání a dle času volná zábava. 

 

24.7.2014 

 Tento den si přišli na své všichni milovníci aut, jelikož jsme jej strávili ve městě 

Montbéliard, které je známé sídlem automobilky Peugeot. Dopoledne jme měli možnost 

prohlédnout si muzeum automobilů Peugeot, kde jsou k vidění všechny modely od počátku 

výroby. Na oběd jsme se následně přesunuli do jídelny policejní akademie v Montbéliard, kde 



jsme měli možnost si také popovídat s tamními studenty. Odpoledne byla naplánována 

prohlídka výrobní haly Peugeot, kde platila přísná pravidla, zahrnující pohybování se pouze 

po vyznačených čarách, žádné fotografování apod. Děvčata naše nadšení sice zpravidla 

nesdílela, ale kluci si tento den opravdu užili. Po večeři následoval opět program naplněný 

seznamováním se s odlišnými kulturami a vzájemným povídáním. 

 

25.7.2014 

 Sedmý den setkání byla naplánována prohlídka tvrze, která se nachází na kopci nad 

městem Besançon. Nutno podotknout, že tvrz a její nejbližší okolí nabízelo mnohé. Od 

zoologické zahrady, přes parky a výstavní síně až ke spoustě restaurací, do jedné z nichž jsme 

také zavítali na výborný oběd. Celkově jsme zde strávili téměř celý den a stále bylo co 

obdivovat. Večer sedmého dne pobytu nebyl věnován prezentacím, ale návštěvě místního 

kina. Měli jsme možnost shlédnout nejnovější film Transformers, v původním znění s 

francouzskými titulky. Z hlediska jazykové vzdělanosti to pro většinu z nás byla další 

zajímavá zkušenost. Případné výpadky porozumění jsme kompenzovali naší představivostí a 

strávili opět příjemný a trochu odpočinkový večer. 

 

26.7.2014 

 I osmý den našeho pobytu jsme se po snídani vydali za dalšími turistickými 

zajímavostmi a navštívili jsme starou, tradiční železnici, po které jsme se parním vlakem 

přesunuli až na její konec. Zde nás čekala přednáška o vzniku a údržbě této staré železnice. 

Bohužel nám nepřálo počasí, což byla trochu škoda, jelikož trať vedla krásnou přírodou a také 

samotná přednáška probíhala pod širým nebem. Další zastávka dne byla na hoře (přesné 

jméno si bohužel nevybavuji). Počasí se již umoudřilo, a tak jsme její vrchol mohli zdolat 

pomocí lanovky. Na jedné ze stěn hory si mohli zájemci z našich řad vyzkoušet bobování 

v jejím korytu. Tato sportovní činnost nepřinesla naštěstí žádná zranění, a tak jsme se 

přesunuli do útulné horské restaurace na oběd. Výběr jídel byl veliký a na své si přišli např. i 

milovníci šneků a podobných specialit. Poslední zastávkou tohoto dne byla tvrz de Joux, jejíž 

prohlídka rozhodně stála za to. Večerní prezentace byly tento den trošku jiné. Věděli jsme 

základní informace o našich hostitelích, ale žádné větší podrobnosti. Večer tak proběhl ve 

jménu prezentace o Francii, jejích obyvatelích, kultuře, životě a zdejších zajímavostech.  

 

27.7.2014 

 V osm hodin ráno jsme se odebrali k autobusu, který nás zavezl do města Ornans, kde 

nás čekala návštěva místní galerie. Zde jsme mohli shlédnout díla předních francouzských 

umělců. Po návštěvě galerie jsme pokračovali do horského městečka Métabief. Zde nás 

přivítal místní starosta a čekal nás oběd. Poté jsme měli možnost krátké konverzace a po 

pořízení společné fotografie jsme se autobusem přemístili do města Salins les Bains za dalším 

programem setkání. Město je známo svými solnými doly. Jedná se o velmi rozlehlý komplex 

dolů, díky němuž se město dostalo na list světového dědictví UNESCO. Odpoledne tedy bylo 

s nádechem soli a po dostatečném prohlédnutí města Salins les Bains následovala ještě 

prohlídka solivaru nedaleko našeho hotelu v Besançonu, který rovněž patří na list světového 

dědictví UNESCO. Zde jsme si prošli velký uzavřený komplex, kde se v současné době mimo 

jiné nacházejí nejrůznější výstavy, týkající se starých technik těžení soli. Po příjezdu na hotel 

následovala opět chutná večeře a náš klasický večerní program. 

 

28.7.2014 

 Desátý den našeho pobytu jsme přestože bylo venku krásně a teplo, dostali po snídani 

pokyn teplého oblečení. Cílem naší další cesty  byly jeskyně Gouffre de Poudrey. Prohlídka 

krásných jeskyní byla doplněna o světelnou show, která se odehrávala přímo na stěnách 



jeskyně. Další zastávka dne byla již opět ve městě Besançonu. Řeky se již zklidnily, a tak 

jsme se mohli vydat na plavbu, která se měla uskutečnit několik dní zpátky. Plavili jsme se asi 

2 hodiny a cestu nám zpříjemňoval hlavní organizátor akce svým zpěvem. Po návratu na hotel 

bylo nutné vyměnit teplejší oblečení za slavnostní, jelikož nás čekalo setkání s prefektorem a 

obřad na uctění památky padlých policistů. Obřad samotný probíhal pod širým nebem, 

bohužel za nečekaného deště. Po úvodním slovu prefektora a vedoucího IPA France 

následoval prostor pro rozhovory s prefektorem a občerstvení. Po večeři v Gendarmerie nás 

opět čekal večerní program, ale také balení na zítřejší přesun zpět do Paříže. 

 

29.7.2014 

 Tento den byl náš program díky odjezdu zpět do Paříže poněkud volnější, což většina 

z nás vzhledem k nastupující únavě uvítala. Netrpělivě jsme očekávali především večerní 

program, jelikož všechny prezentace o zemích jednotlivých účastníků setkání již proběhly. 

Teprve tento večer jsme pochopili, proč se nás na začátku našeho pobytu v Paříži vedoucí 

setkání ptal, zda má někdo problém s jízdou na kole. Čekala nás totiž úžasná projížďka noční 

Paříží. V 19 hodin jsme se vydali k basilice Sacré-Cœur, kterou jsme navštívili čtvrtý den 

našeho pobytu. Zde jsme si vypůjčili všichni kola a spolu s průvodci jsme se vydali na noční 

cestu Paříží. Vidět Eiffelovu věž a všechny další významné památky v nočním světle bylo 

něco kouzelného. Když naše cesta ve 22 hodin skončila, měla většina z nás chuť si to 

zopakovat znovu. Ten večer jsme usínali jak jinak než zcela unaveni, ale obohaceni o další 

krásné zážitky. 

  

30.7.2014 

 Tento den nás čekaly další světově známé turistické zajímavosti Paříže. Jmenovitě 

katedrála Notre Dame a muzeum Le Louvre. Po ranní procházce centrem Paříže jsme se tedy 

ocitli před Notre Damem. Poté, co jsme zdolali hodinovou frontu na vstupenky, jsme mohli 

obdivovat krásy katedrály. Následovalo krátké volno k pořízení suvenýrů a oběd ve vynikající 

restauraci poblíž samotné katedrály. Odpoledne nás již čekala prohlídka muzea Le Louvre. 

Bohužel jsme měli pouze omezený čas a nestihli jsme projít vše, co nás zajímalo (na shlédnutí 

slavného obrazu Mona Lisa od Leonarda Da Vinci se stála nekonečná fronta). Snažili jsme se 

s organizátory domluvit delší prohlídku tohoto muzejního komplexu, ale bohužel byl 

naplánován další program a bylo nutné prohlídku v daném čase ukončit. Dále nás totiž čekala 

projížďka lodí po řece Seině. Plavili jsme se velkou výletní lodí, z níž byl krásný výhled na 

monumenty Paříže. Den ještě zdaleka nekončil a po večeři  nás čekal další zážitek. Nikdo z 

nás neměl tušení, kam nás autobusy, do kterých jsme nastoupili odvezou. Zastavili jsme před 

obrovským obchodním centrem, ale náš cíl byl jinde. Jednalo se o mrakodrap Tour 

Montparnasse, který byl po jeho dokončení (1972) označen za nejvyšší kancelářskou budovu 

v Evropě. Ve dvou nejvýše položených patrech tohoto mrakodrapu se nachází kavárna a 

krásná "rozhledna", ze které je možné vidět celou Paříž. Jelikož jsme zde byli ve večerních 

hodinách, pohled na noční Paříž byl opět nezapomenutelný. 

 

31.7.2014 

 Předposlední den našeho setkání se nesl tak trochu ve slavnostním duchu. Zúčastnili 

jsme se ceremoniálu pod Vítězným obloukem, který byl věnovaný padlým vojákům. Před 

zahájením vlastního ceremoniálu jsme se shromáždili na ulici, všichni oblečeni do stejných 

úborů a kráčeli až k Vítěznému oblouku. Zde po několika projevech byl zapálen oheň na 

počest padlých vojáků. Během tohoto dne jsme navštívili také horní část Vítězného oblouku, 

odkud byl krásný výhled opět na celou Paříž. A jelikož se blížil den našeho rozloučení a 

odletu domů, měli jsme možnost projít se po slavné Champs-Élysées a případně dokoupit 

nějaké suvenýry a dárky pro nejbližší. I večeře byla tento den tak trochu slavnostní, jelikož 



jsme se na ní vydali do jedné místní lodní restaurace. Na hotel jsem se všichni vrátili kolem 

půlnoci a rychle šli spát. Byla potřeba nabrat síly na poslední den pobytu, na jehož program 

jsme se moc těšili. 

 

1.8.2014 

 V programu tohoto dne stálo Disneyland, ve kterém jsme měli strávit celý den.  

Bohužel jsme měli vstupenku pouze do jedné ze dvou částí komplexu, ale i tak to byl opět 

nezapomenutelný zážitek.. Množství návštěvníků bylo obrovské, ale dle organizátorů naší 

akce jsme údajně měli štěstí na volnější den. Po příjezdu do Disneylandu jsme dostali kartičky 

na oběd do jedné z místních restaurací a rozchod na celý den, který tak každý mohl strávit v 

Disneylandu dle svých představ. Sraz a přesun zpět na hotel byl naplánován na 19 hod. 

Následovala večeře, nutné instrukce k zítřejšímu odletu, rychlé balení a nekonečné loučení 

s lidmi, které možná už nikdo z nás podruhé neuvidí. Poslední noc spal jen málokdo a všichni 

jsme si užívali poslední společné okamžiky v tak krásné zemi, jakou Francie bezpochyby je. 

Domů jsme se následující den vraceli unavení, po poslední noci řádně nevyspalí, ale 

obohaceni o nové přátele a mnoho nezapomenutelných zážitků. 

 

 

 

 IPA mi dala možnost reprezentovat Českou Republiku a plzeňskou sekci IPA na 

setkání mládeže v r. 2014 ve Francii a já jí za to ještě jednou velmi děkuji. Poznal jsem 

Francii zblízka, seznámil jsem se se spoustou zajímavých lidí z celého světa, alespoň částečně 

pochopil jejich kulturu a poznal jejich zvyky. Kromě nezapomenutelných zážitků a nových 

přátel mi setkání přineslo i jazykové zdokonalení. DÍKY !!! 

 

          Michal Plochý 

                                                                                                                   Plzeň 
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