
VOŠON v Cannes
9/2/2014 - přílet

Cesta utekla rychle a příjemně. Každý měl v letadle celou řadu sedadel sám pro sebe. 
Nejzajímavější byl pohled na zasněžené vršky Alp. Nejvýraznějším zážitkem bylo dlouhé čekání na 
francouzskou profesorku, která nás měla vyzvednout na letišti, ale která si spletla terminál. Čekání 
na profesorku následovalo čekání na autobus č. 200, který sice stojí pouze 1,50€, ale cestu mezi 
Cannes a letištěm v Nice jede hodinu a tři čtvrtě - což je víc, než let z Prahy do Nice. Ubytováni 
jsme kousek od promenády Croisette, 3 bloky od moře. V okolí je spousta obchodů. restaurací a 
pekařství. C’est superbe!

10/2/2014 - první školní den
První den jsme se seznamovali s prostředím školy. Opět se projevila neorganizovanost Francouzů, 
kteří si s námi domluvili schůzku v knihovně, ale pak na ní zapomněli. Když jsme se konečně 
všichni našli, prošli jsme školu. Škola je rozdělená do 2 budov, jedna stará z půlky 19. století a 
druhá moderní z 90. let. Ve starší budově je pár tříd, knihovna a především administrativa v čele s 
ředitelem školy. Ve vedlejší budově jsou zbylé třídy, jídelna, a také módní ateliéry. Těch je ve škole 
kolem 7. Všechny jsou velmi dobře vybavené. Krejčovské panny jsou od Stockmana, šicí stroje 
jsou dokonale tiché a seřízené, všude je dostatek prostoru na práci. Práce profesorů probíhá trochu 
jinak. Se studenty spíše konzultují co je potřeba a jsou jim víc partnery, než oponenty. Lycée 
Coteaux má výuku rozdělenou do dvou částí. Dopoledne se studenti učí obecné předměty, jako 
matematika, francouzština a podobně a odpoledne mají šití. Navíc je ve škole namíchaný jak módní 
obor, tak obor specializující se na terciér, něco jako obchodní akademie. I v rámci módního oboru je 
více oddělení. Jedna část se specializuje na divadelní kostýmy, druhá na konfekci a třetí na 
zakázkovou výrobu. Profesorský sbor nás přivítal velmi mile, stejně jako studenti. Všichni jsou milí 
a ochotní. Jedinou drobností je nemožnost komunikace jakýmkoliv jiným jazykem kromě 
francouzštiny.

11/2/2014 - první pracovní den
Druhý den v Lycée Coteaux nám byl zadán úkol na příští 2 týdny: šaty pro červený koberec. Škola 
nám poskytla látky, kaliko, krejčovské panny, prostor a rady odborných profesorů. Během práce se 
za námi zastavil i ředitel módního oboru na Coteaux. Je to velice milý pán, který nás velmi mile 
přivítal. Stejně, jako ředitel celého lycea den předtím. Všichni jsou na nás milí a jsou velmi ochotní. 
Dokonce nám půjčili kufříky na šití, velmi praktické kufříky, které studenti vyfasují na začátku 
studia na škole. Obsahují nůžky, jehly, pravítka, křivítka, jehelníček a velmi praktické doplňky. 
Všichni máme mnoho elánu do práce a nechtělo se nám v 5 odpoledne odcházet domů. Ve volných 
chvílích se procházíme po Cannes, nebo něco jíme, ať to jsou sladkosti z místních pekáren, rybí 
speciality, nebo sýry. Počasí je střídavé, první den pršelo a bylo chladno a velké vlny, dnes svítilo 
slunce a bylo skutečně teplo a moře bylo v celku klidné.

12/2/2014
Druhý pracovní den jsme pokračovali v práci na započatých modelech. Pracujeme ve třídě, kde se 
učí i ostatní žáci z Francie, takže díky tomu vidíme co pod jejich rukama vzniká. Obecně je vidět 
jejich šikovnost co se týče technického zpracování. K dispozici nám celou dobu byla madame 
Martine, která na lyceu vyučuje. Dnes nám ještě ukázala laboratoř, která je součástí školy. Obsahuje 
stroje pro vědecké zkoumání látek, jako měřiče tahu, elasticity, pevnosti… Celkově vybavenost a 
údržba přístrojů ve škole je skvělá i díky tomu mohou studenti dosahovat perfektních výsledků. 
Stroje šijí, žehlička neprská černou vodu. Postup práce máme jiný než ten, v Praze. Místo úpravy 



základního střihu tvoříme střih podle krejčovské panny. Úpravy základních střihů zde vyučují třídu, 
která má prêt-à-porter jako specializaci. Místní krejčovské panny jsou Stockmann, certifikované 
jako Haute Couture, to znamená, že míry figurín odpovídají značení velikostí v Haute Couture. 
Díky dokonalému provedení figurín sedí oblečení ušité na pannu okamžitě i modelce. Jde o úplně 
nový postup, který jsme ve škole v Praze neviděli, ale který je naprosto běžný v atelierech Haute 
Couture v Paříži.

U školy je obrovská zahrada pro odpočinek studentů a díky krásnému počasí jsme si chvíli poseděli 
na lavičkách u pingpongových stolů. Už druhý den za sebou svítí sluníčko, což je podle reakcí 
místních obyvatel vcelku neobvyklé v tuto roční dobu. Ve volných chvílích stále objevujeme 
Cannes, především jeho uličky v centru.

13/2/2014
Mimo práci ve škole nám Cannes nabízí spoustu možností jak se vzdělávat i mimo lyceum. Nad 
přístavem Cannes se tyčí kopec a na něm se nachází muzeum Castre. V muzeu Castre je stálá 
výstava primitivních kultur a také výstava věnovaná historii Cannes. Uprostřed areálu se nachází 
věž, která dnes slouží jako rozhledna. Z vršku rozhledny je vidět 360° panorama Cannes a moře. 
Odtud jsme viděli moře, zasněžené vršky hor ve vnitrozemí a kopec kde rostou mimózy. Dalším 
místem k návštěvě je muzeum La Malmaison, kde v současnosti probíhá retrospektiva rytin George 
Braque. Výstava je dělená do několika místností. Jedna věnovaná knižní ilustraci, druhá věnovaná 
dřevorytině, další motivu ptáka a jedna je věnovaná přírodě. Večer jsme se byli podívat na divadlo v 
Grasse na vystoupení Philippe Genty: Ne m’oublie pas. Vystoupení kombinuje prvky 
loutkoherectví, cirkusu a artistiky v iluzionisticko-filosofické vystoupení.

Počasí nám zatím, díky Bohu, přeje, slunce svítí a až na malou přeháňku večer neprší.

“14/2/2014 pracovní Valentýn” 
Dnes jsme měli dvojitou várku práce. Dopoledne jsme totiž měli kurs vyšívání Lunevilleským 
háčkem. Technika háčkového vyšívání je typická pro Francii a především Pařížskou Haute Couture. 
Madame Sabrine, která nás výšivku učila pracovala v maison Lesage, největším vyšívacím atelieru 
v Paříži, který v současnosti vlastní Chanel, který skupuje takovéto ateliery, aby je zachoval před 
krachem. Profesorka nám ukázala své portfolio prací na výšivkách, a tak jsme měli možnost vidět 
realizace výšivek pro DIOR Haute Couture, Chanel Haute Couture a další. Vyšívání jsme si zatím 
jenom zkoušeli, takže jsme se stěží naučili základní řetízek, přesto někteří po chvíli vyšívali i s 
pajetkami, nebo s korálky. Po obědě nás zastavila madame Martine, aby nám zdůraznila, že musíme 
odevzdat aspoň jedny šaty, a proto Deli přestala pracovat na svém návrhu a pustila se do pomoci na 
Matějových šatech, které mají aplikace ve tvaru růží, které vyžadují mnoho času. Ostatní zatím 
pracují na svých modelech a doufáme, že odevzdáme alespoň 3 modely. Dnešní práce byla trošku 
ve ztížených podmínkách, neboť jsme sdíleli třídu se studenty, kteří rýsovali střih na rukáv a nám 
tak nezbývalo, než se uskrovnit a využít malou pracovní plochu šicích strojů. Studenti nás znají čím 
dál tím víc, a tak s námi sem tam prohodí pár slov. Je to od nich milé, protože pak nemáme pocit, že 
bychom byli úplně ztraceni. Myslím, že se nám po nich bude ještě stýskat až odjedeme.  

15/2/2014 - květinová bitva 
Volnou sobotu jsme strávili v Nice. Doprovodila nás madame Martine, která nám ukázala nejhezčí 
místa města. Prošli jsme promenádu u moře, staré město, a také jsme navštívil muzeum moderního 
umění. Počasí nám bohužel moc nepřálo, celý den poprchávalo, naštěstí nám nebyla moc velká 
zima, takže jsme pochůzky zvládli bez promrznutí. Procházka městem byla komplikovaná zátarasy, 
kvůli dvěma akcím, které se dnes ve městě konaly. První je Bataille de fleurs, kdy po městě jezdí 
alegorické vozy ozdobené čerstvými květy. Když vozy dojedou, květiny jsou rozházené do davu, 
proto se akci říká bitva o květiny. Město je pak nacpané lidmi s plnými náručemi květin, především 
mimózami. Druhá akce je Carnaval, kdy se Nice změní na malé Rio de Janeiro. Na promenádě 



během dne vznikly tribuny, kde lidé sledují oslavný průvod. Hlavním bodem večera je pak velký 
ohňostroj.

Po procházce s oklikami, jsme došli do rohového bistra se specialitami Nice. Před ní byla už z dálky 
vidět obrovská řada lidí. V bistru nabízejí smažené kousky jako například smažené květy cuket, 
sardinky, nebo kousky zeleniny s rybí směsí. Hlavním lákadlem je socca, což je pečená placka z 
cizrnové mouky. Všechno bylo skutečně výborné! Po vydatném obědu jsme se přesunuli do 
nedalekého muzea současného umění, které je na 8-úhelníkovém půdorysu. Díky vhodnému tvaru 
obcházíme galerii dokola a tak nedochází k opakování uměleckých děl a nemusíme se nikam vracet. 
V budově se nachází trvalá výstava místních moderních umělců, jako Yves Klein. Na střeše muzea 
je krásná vyhlídka na celé město.

Dál jsme se byli podívat na nedaleký kopec s další vyhlídkou na celé město a zátoku s přístavem. 
Centrum Nice je malebné a plné malých uliček, které připomínají italskou architekturu.

Nice je město kde se dá nádherně strávit celý den a člověk se rozhodně nenudí.

16/2/2014 - NE-děle

Neděli jsme se rozhodli strávit skutečně nicneděláním. Ráno jsme bohužel museli vstávat kvůli 
úklidu pokoje. Pak jsme se rozhodli najít si kavárnu a na zahrádce na slunci posnídat. Bohužel ve 
Francii má většina podniků v neděli zavřeno a tak jsme si dali palačinku s nutelou na nábřeží u 
bistra. Hned vedle bistra se každou neděli koná bleší trh. Spousty prodejců roztáhnou stolky a na 
nich nabízejí různé starší či novější předměty k prodeji. Viděli jsme spousty stříbrných příborů, 
kožichů, obrazů a tisíce různých třpytivých drobností. Na blešáku jsme strávili skoro dvě hodiny a 
protože jsme potřebovali, aby nám vytrávilo na nedělní oběd, prošli jsme se kolem festivalového 
paláce na molo přístavu. Z mola je krásný výhled na Cannes z úplně jiného pohledu, než jsme byli 
zvyklí. Po procházce jsme se posadili do Le Grand Café. V restauraci jsme si dali úžasný nedělní 
oběd. Mimo jiné jsme měli i čerstvé ústřice. Celou dobu jsme obdivovali souhru a rychlost číšníků, 
kteří kmitali neskutečně rychle po plné restauraci bez jediné chybičky. Francouzský servis je 
naprosto dokonalý. Když dojíte předkrm, okamžitě ho odnesou a v tu ránu máte na stole druhý 
chod. Nikdo nezaváhá a všichni jsou milí a velmi ochotní. Po vydatném obědu jsme se odvalili na 
lehátka na pláži, kde jsme se slunili a popíjeli kávu a čokoládu na slehnutí.

Celou neděli jsme si jen užívali a čerpali síly na příští týden, protože v sobotu jsme všichni do 
jednoho měli energickou krizi po předchozím náročném týdnu. Není jednoduché přeorientovat se na 
úplně jiný systém vstávání, jídla a navíc na totálně jinou řeč.

V neděli také odletěla paní profesorka Vrbíková s dcerou Luckou zpátky do Prahy. Teď jsme tu 
sami čtyři na vlastní pěst.

17/2/2014 - zpátky do školy
V pondělí jsme ve škole pokračovali na našich modelech. V šití pokračujeme dál a dál. Matějův 
model se chýlí ke konci, už mu chybí jen pár drobností, aby se mohl odevzdat. Zítra se chystáme do 
školy na 8 ráno, abychom mohli na modelech pokročit co nejvíc. Po škole jsme se prošli po městě, 
protože bylo skutečně krásně a teplo. Když jsme došli na pláž, slunce už zapadlo a osvětlovalo 
město i moře krásným růžovým světlem.

18/2/2014 - Dodělávky
Dnes se nám podařilo dokončit všechny troje šaty. Vstali jsme brzy a šli do školy na 8 ráno, místo 
odpoledne. Dnešek byl celkově krásný den. Všichni obdivovali Deliiny krásné růžičky na šedé 
Matějovy šaty. Deli má neskutečně šikovné ruce, a tak když Mikuláš nevěděl, jak říct ramínko ve 
francouzštině, hned jedno vystřihla z kalika, velké asi 3 cm. Všechny studentky se smály, jak je to 
milé. Madame Martine obdivovala naší rychlost a také některé detaily, které máme na šatech, jako 
například, že Matějovy šaty jsou ušité z kalika a tylu (velmi levných materiálů), nebo že 
Mikulášovy mají průramky, které se nijak nekrčí. Během šití nám najednou jedna spolužačka 



nabídla bonbóny, že jedné zaměstnankyni školy ušila záclony a ona jí na oplátku dala sladkosti. 
Také jsme si o polední pauze sedli mezi místní studenty a trošku se s nimi bavili.

Po škole jsme se zase procházeli po Cannes a běhali po obchodech. Každý už si koupil něco malého 
na sebe, pro sebe, nebo pro své přátele.

19/2/2014 - focení
Dnes jsme fotili naše modely na Deli, která je pro focení jako narozená. Fotky jsme fotili ve třídě, 
kde se normálně učíme a kde studenti lycée Coteaux nechali krejčovské panny i s jejich modely. 
Měli jsme tak úžasné pozadí pro focení. Na fotkách je vidět jak naše práce, tak prostředí ve kterém 
vznikaly. Myslím, že se nám podařilo skvěle vystihnout podstatu každých šatů. Mikulášovy šaty 
jsme fotili v baletním duchu, protože jsou krátké a dá se v nich velmi dobře hýbat. Matějovy šaty 
jsme fotili před zrcadly, jako by je na sobě měla princezna a prohlížela se v zrcadle, přitom ale v 
odrazu vidíme i vybavení třídy, jako by se v něm odrážel celý proces vzniku šatů. Filipovy šaty mají 
odrážet vodu a vlny, někdy se v nich může zračit odraz zrození Venuše. Máme velkou radost, jak 
naše práce dopadla, za velmi krátký čas se nám podařilo vytvořit troje nádherné šaty. Ještě musíme 
dodělat kresby, které k modelům odevzdáme a ukázat je studentům a profesorům.

Odpoledne po škole jsme byli na výletě v Antibes na výstavě Pabla Picassa. V místní tvrzi totiž 
Picasso několik let tvořil, především keramiku, která je v muzeu vystavená. Antibes je úplně jiné 
město, než Cannes. Vznikalo postupně, takže centrum je plné malých uzounkých a klikatých uliček, 
které připomínají italská, nebo chorvatská města. Z tvrze je nádherný výhled na moře, Nice nalevo a 
Cap d’Antibes napravo. Počasí bylo, až na malou přeháňku v Cannes, perfektní, bylo jemně pod 
mrakem, ale přitom teplo.

20/2/2014 finiš a Grasse
Dnes jsme ve škole odevzdali skici k našim šatům. Studentky obdivovaly jak krásně kreslíme, ony 
bohužel nemají tolik hodin výtvarných předmětů jako my, takže neumějí tak moc kreslit. V týdnu 
mají dvě hodiny výtvarky.

Po škole jsme vyrazili do Grasse. Grasse je hlavní město parfémů, takže jsou všude krámky s 
parfémy a především muzea parfémů. Hlavním výrobcem parfémů v Grasse je firma Fragonard, 
pojemnovaná podle slavného rokokového malíře. Firma Fragonard má v Grasse 6 továren, z toho 
jedna je upravená pro komentované prohlídky pro školy. V té jsme také byli my. Viděli jsme na 
vlastní oči jak se míchají esence do parfémů, jak se plní do flakónů, a také jsme viděli jak se vyrábí 
mýdlo. Po prohlídce první továrny jsme šli do muzea parfémů v centru Grasse. Po muzeu jsme ještě 
navštívili muzeum tradičního oděvu v Provence a výstavu rokokových malířů, mezi nimiž byl i 
Fragonard.

Dnešní počasí bylo úplně nádherné! Svítilo slunce a všichni jsme chodili v tričkách s krátkým 
rukávem.Večer jsme si sedli na pláž a pozorovali nádherný západ slunce. 

21/2/2014 - Loučení
Dneska jsme měli poslední den ve škole… Dopoledne tomu předcházela ještě návštěva kina a 
shlédnutí filmu Yves Saint Laurent. Po filmu jsme rychle vyrazili do školy, protože jsme od 11 
hodin měli kurs vyšívání. Cestou na bus nás doprovodila spolužačka Jade, která je moc milá a která 
nás jednou ráno zdravila přes celou ulici. Cestou jsme se trošku bavili… je škoda, že jsme se začali 
bavit až poslední den. Ve škole jsme pak měli další kurs vyšívání, kde nám madame Sabrina 
nakreslila na látku čáry, podle kterých jsme měli vyšívat. Komu se povedlo vyšívat jak doleva tak 
doprava, tomu paní profesorka nakreslila spletitou křivku, na které si vyzkoušel všechny směry 
vyšívání. Odpoledne nás pak čekala velká prezentace našich prací a prací studentů lycée Coteaux. 
Studenti nám ukázali svoje rozešité modely na přehlídku Kubismus v Praze na Francouzské 
ambasádě. Mikuláš pak prezentoval všechny 3 modely, které jsme za naši stáž ušili. Po prezentaci 
bylo pro všechny přichystáno malé překvapení v podobě občerstvení. Studenti a profesoři přinesli 
dokonce domácí koláče. Během pohoštění jsme se bavili se studenty, učili je časké výrazy, oni nás 
zas učili francouzské. Konečně jsme se všichni uvolnili a bavili se. Pár z nich s námi ještě jelo 



autobusem. Všem studentům teď začínají dva týdny prázdnin. Ve Francii mají 7 týdnů školy a pak 
mají 2 týdny prázdnin. Tohle jim všem závidíme.

Kdybych měl mluvit o počasí, tak se budu opakovat, protože dneska bylo zase nádherně. Myslím, 
že zdejší podnebí bude všem v Praze chybět, protože se počasí opravdu vydařilo. Prý máme štěstí, 
celou “zimu” tady totiž pršelo a nebylo moc hezky.

Zítra se ještě uvidíme s pár studenty, panem ředitelem a ředitelem módního oboru a to bude také 
naše poslední rozloučení.

22/2/2014 Poslední den
Dnes jsme se mohli konečně prospat. Ráno jsme v klidu vstali a vyrazili do Nice. Tam jsme byli 
pozvání školou na slavnostní předávání plaket čtyřem studentům školy. Před akcí jsme ještě stihli 
oběd v krásné restauraci s výhledem na moře. Po obědě jsme už šli do opery, kde se předávání 
konalo. Venku byl nastoupen napoleonský orchestr, který hrál slavnostní fanfáru. Po fanfáře jsme se 
odebrali do sálu. Celý sál byl plný starších lidí s plaketou, která se dává za zásluhy. Udílí se již od 
dob Napoleona Bonaparte. Během ceremoniálu jsme mohli z blízka vidět francouzský smysl pro 
stát a národní cítění, při Marsellaise všichni povstali a proslovy se vedly v duchu budování státu a 
práci pro národ. Po ocenění studentů jsme vyslechli několik skladeb Mozarta. V jedné z nich měla 
sólové vystoupení na housle Češka Věra Nováková. Po skončení akce jsme se naposledy rozloučili 
s panem ředitelem a panem Verou, ředitelem oboru, a pak jsme se procházkou po korzu s výhledem 
na moře a krásný západ slunce vydali na autobusovou zastávku.

Zítra plánujeme vyklidit apartmán, ze kterého musíme v 10 odejít a jít si sednout do naší oblíbené 
restaurace Le Grand Café na brunch. Na bruchn se k nám přidá i pár kamarádů ze školy.

Všichni teď sedíme a měli by jsme balit, ale nikomu se nechce. Raději vzpomínáme na vše co jsme 
prožili a na naše nové přátele, které jsme si tu našli. Mísí se v nás dvě emoce. Těšíme se konečně 
domů, do Prahy, ale na druhou stranu se nám z Cannes nechce. Na město jsme si za ty dva týdny 
zvykli a začali jsme si tu připadat jako doma. Myslím, že nikdo z nás na tuhle zkušenost jen tak 
nezapomene. Ještě si užijeme zítřek a tradá do Prahy. Držte nám palce, aby jsme dobře doletěli a 
těšte se na naše vyprávění!!!

23/2/2014 Au revoir
Dnes ráno jsme vstali, uklidili apartmán a vyrazili do města. Mezi opuštěním apartmánu a odjezdem 
na letiště v Nice jsme měli několik hodin času, a tak jsme se rozhodli netahat se nikam s kufry, ale 
zajít si do naší oblíbené restaurace Le Grand Café na rozlučkový nedělní oběd. V restauraci jsme 
pak měli sraz se třemi přáteli z Cannes, s Jessicou, Nabilem a Alexem. Poslední chvíle v Cannes 
jsme tak prožili spolu s novými kamarády. Po vydatném a dlouhém obědě jsme našli zastávku 
autobusu, rozloučili se a naseli, směr letiště Nice. Kvůli nespolehlivosti místní dopravy jsme raději 
vyrazili s větším předstihem, než bylo nutné. Na letišti vše proběhlo bez problémů a my jsme 
odletěli plným letadlem zpátky domů, do Prahy. Na letišti jsme se rozloučili a každý se vydal 
směrem ke svému domovu.

Celý pobyt v Cannes byl úžasný a byl to pro nás všechny neopakovatelný zážitek. Už se nemůžeme 
dočkat, až v červnu přijedou někteří studenti z Cannes na přehlídku do Prahy. Všichni doufáme, že 
se do Cannes ještě někdy podíváme.

Tohle je poslední deníkový zápisek. Tohle je náš příběh z Cannes…

Deli, Filip, Matěj, Mikuláš (autor zápisků a fotek)

deník z pobytu: http://voson-cannes.tumblr.com/














