
      Už od malička ráda soutěžím. Nikdy jsem si ale nemyslela, že díky svojí celoživotní snaze 

v soutěžích se jednoho dne dostanu až do Kanady… Díky soutěži Frankofonie 2012 se mi 

vyplnilo několik mých obrovských snů – vždycky jsem toužila po tom, dostat se až přes 

Atlantik a proletět se letadlem. Když 20.3.2012 v Černínském paláci vyhlásili první místo, 

nemohla jsem uvěřit svým očím – já se dostanu až do Kanady? Na Světové Fórum 

Francouzského Jazyka do Québecu? To není možné… že se mi to jenom zdá? 

      Čas plynul a já začala pomalu věřit, že se mi to opravdu nezdá. A už tu byla neděle 

1.7.2012, den, kdy má cesta zamířila přes Atlantik. Na letišti jsem se setkala s Aničkou, která 

také letěla na Fórum a se kterou jsme celý týden poznávaly krásy Québecu a francouzského 

jazyka. Let byl skvělý! Nikdy jsem nezažila nic tak krásného… Úžasný pocit, vznášet se mezi 

mraky. Přestupovali jsme dvakrát, jednou v Polsku a podruhé v Torontu. Do Québecu jsme 

přiletěli v pondělí 2.7.2012 kolem jedné hodiny v noci místního času. Taxi nás odvezlo na 

koleje univerzity Laval, kde jsme my, účastníci Fóra, byli ubytovaní po celou dobu konání 

akce. Na Fóru se sešli lidé z celého světa! Hned ráno jsme dostali permanentky na autobus a 

odjeli jsme do Kongresového centra, kde se Fórum konalo. Nejprve jsme se museli zapsat a 

dostali jsme jmenovky, díky kterým nám byl umožněn přístup na snídaně a obědy po celý 

týden v podobě rautů.  

 

 
KONGRESOVÉ CENTRUM V QUÉBECU 

 

      Poté jsme se přesunuli do hlavního přednáškového sálu, kde se konal zahajovací 

ceremoniál. Představili nám program akce, nespočet přednášek, z nichž si každý mohl vybrat 

ty, které ho zajímají. Také vystoupila skupina s africkými tanci a úžasní bubeníci, u jejichž 

hudby naskakovala husí kůže. 

       

Z DENÍKU KANAĎANKY 



       

 
 

      Večer byla slavnostní večeře, takový veliký raut jsem v životě neviděla! Skvělé hlavní 

jídlo doplňovala spousta zákusků a nespočetný výběr nápojů. Také nám k jídlu zahrál živý 

mini orchestr. 

      Po večeři jsme s Aničkou měly v plánu, že se půjdeme podívat do Parku frankofonie, kde 

mělo být hudební představení, ale po cestě letadlem jsme byly ještě pořád tak unavené, že 

jsme rovnou jely zpět na koleje a usnuly. Hudební vystoupení a podobné doprovodné akce se 

konaly každý večer po přednáškách, takže jsme byly rády, že tohle vystoupení nebylo jediné 

v celém týdnu. 

      V úterý 3.7.2012 jsme zažili první snídaňový raut na Fóru. Další účastníci byli moc 

přátelští a vždy si k nám s Aničkou přisedli ke stolu a začali si povídat. Byli zde opravdu moc 

fajn lidi . Po snídani proběhla přednáška o ekonomice.  



 
VELKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL S PÓDIEM 
 

      Po přednášce jsme s Aničkou vyrazily na první prohlídku města, do starého Québecu. 

Krásné město, úžasná architektura, nádherné malé uličky, … Připadala jsem si jako ve snu a 

po městě chodila s pusou dokořán. Nejkrásnější pohled se mi naskytl, když jsme přišly 

k Château Frontenac – krásnější budova snad neexistuje! Nyní slouží jako hotel a myslím, že 

každý ubytovaný se zde musí mít jako v peřince. 

 

 

 CHATEAU FRONTENAC 



      Večer byl v Parku frankofonie symfonický koncert, ale bohužel jsme přišly až pozdě a 

bylo plno. Ani přes plot jsme neslyšely struny houslí ani tóny fléten.  

      A už byla středa, 4.7.2012. Po snídani byla opět velká přednáška. Středa byl jediný den, 

kdy bylo zataženo a trošku ráno sprchlo, jinak bylo každý den moc hezky a dusno, někdy až 

příliš. Když trošku vysvitlo slunce, vyrazily jsme s Aničkou opět do města, jen tak narychlo, 

před obědem. Na ten dnešní oběd jsem se moc těšila, protože měl být piknik v parku. 

Bohužel, kvůli špatnému počasí se piknik odehrál v Kongresovém centru, kde jsme jedli 

z piknikových košů na stolech. Po obědě jsme šly do Parku artilerie, kde byla ukázka střelby, 

poté jsme si obešly hradby a zašly do muzea javorového sirupu.  

 

  
FOTKA Z PARKU ARTILERIE  

 

 



 
MUZEUM JAVOROVÉHO SIRUPU 
 

      V muzeu javorového sirupu jsme si ochutnaly všechny možné druhy tohoto lahodného 

moku, každý sirup se dělí na druhy podle toho, z jak starého stromu je vyroben. Ochutnaly 

jsme také javorové máslo, med, javorový čaj, javorové želé, bonbony, dokonce i zmrzlinu 

z javorového sirupu.  

      Dneska jsme také byly na québeckém vlakovém nádraží. Je opravdu krásné, a ten interiér, 

jako z pohádky! 

 
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 



 

      Večer jsme se stavily v libanonské restauraci na falafel a pak jsme zamířily do Parku 

frankofonie, konečně se podívat na doprovodný kulturní program. Byl to krásný koncert 

několika hudebníků a kapel z celého světa, všechny možné žánry hudby. 

 

 
KONCERT V PARKU FRANKOFONIE 

 



      Čtvrtek 5.7.2012 nastal a my opět ráno zamířily na raut. Pak byly opět přednášky, kde 

jsem si našla kamaráda z Konga a potom jsme šly s Aničkou do města, jako obvykle. Večer 

nás čekala zajímavá akce – v Québecu každoročně pořádají oslavy léta, neboli Festival d'été 

de Québec. K těmto oslavám se stahuje množství kulturních programů a hlavně koncerty. 

Večer jsme navštívily megakoncert k zahájení oslav. Bylo to opravdu krásné – nespočetné 

množství profesionálních zpěváků. Celou dobu jsem měla uši nastražené a oči směřovaly jen 

a jen na veliké pódium. Bylo zde opravdu veliké množství lidí. Při cestě zpátky z koncertu 

jsme si prohlídly noční Québec – všechno bylo tak strašně krásně osvětlené… 

 

 
PANORAMA VEČERNÍHO QUÉBECU 

 



      V pátek 6.7.2012 byl poslední den Světového Fóra Francouzského jazyka. Nejprve byla 

ráno ukončovací přednáška a pak slavnostní raut na rozloučenou. Všichni jsme se loučili 

s Kongresovým centrem a s novými přáteli a pak jsme s Aničkou opět zamířily do města. Pro 

nás to nebyl poslední den v Québecu – odjezd jsme měly naplánovaný až na neděli, takže před 

námi byly ještě dvě skvělé dny. Kousek od Kongresového centra je muzeum čokolády a tak 

jsme zamířily tam – no krása! Už jste někdy viděli šaty nebo hodiny z čokolády?  

      Večer jsme se šly zaposlouchat do koncertů, které byly u příležitosti Letního festivalu. 

Seděli jsme na hradbách, poslouchaly hudbu a relaxovaly. Když už nás hudba pomalu 

kolébala k spánku, radši jsme odjely zpět na koleje. 

 

 
      ORIGINÁLNÍ ŠATY Z ČOKOLÁDY



      Sobota 7.7.2012 se nesla v duchu přírody. Ráno jsme si obešly okolí univerzity Laval a 

pak odjely do quebeckého Akvária. Tady jsme mohly vidět přibližně 10000 mořských 

živočichů, představujících více než 300 druhů! Shlédly jsme také krmení a výcvik tuleňů a 

mrožů, viděly jsme na vlastní oči úžasné lední medvědy, překrásné průhledné medúzy, … 

 

 
LEDNÍ MEDVĚD JMÉNEM EDDY 
 

 

PŘEKRÁSNÁ MEDŮZA 



      Odpoledne jsme pokračovaly dál na výletě za přírodou. Odjely jsme totiž autobusem na 

vodopády Montmorency. Tyto známé vodopády měří 83 metrů, jsou dokonce o 30 metrů 

vyšší než Niagarské! Nad vodopády je veliká lávka pro chodce, ani koukat dolů jsem se 

nemohla a rychle přeběhla na druhou stranu…to byla taková výška! Ale výhled byl 

nádherný… Potom jsme pomalu sestoupaly dolů pod vodopády. Řeknu Vám, tohle stojí za to 

vidět! Společně s Château Frontenac a Aquariem du Québec můžu zařadit tyhle úžasné 

vodopády mezi to nejkrásnější, co jsem v Québecu viděla. Když jsme se postavily k vodopádu 

blízko, dostaly jsme i krásnou osvěžující spršku.  

 

 
VODOPÁDY MONTMORENCY



 
OSVĚŽUJÍCÍ SPRCHA 



      Neděle 8.7.2012 pro nás znamenala den odjezdu. Ale ráno jsme se ještě byly podívat na 

Marché du vieux-port, neboli na trzích v přístavu. Viděly jsme spoustu krásných kotvících 

lodí. Naposledy jsme si prošly starou část Québecu, zamávaly jsme Château Frontenac a jely 

jsme si dobalit poslední věci na koleje.  

 

 
PŘÍSTAV 

 
      Když jsme si sbalily, přijel pro nás taxík, který nás odvezl až na letiště. Cesta rychle 

ubíhala, povídali jsme si s taxikářem, který pocházel z Chile. Vyhodil nás na letišti, popřál 

šťastnou cestu a my se šly odbavit a čekat do haly. Když jsem seděla v letadle, měla jsem 

zvláštní pocit. S Québecem se mi těžce loučilo, tolik věcí, co jsem tu zažila, tolik nových 

zkušeností…  

 

 

 

Tak zase někdy na viděnou a 

au revoir, O Canada! 
 



 
 

 
 

Další fotografie naleznete na adrese:  
 

http://ksilty.rajce.idnes.cz/Svetove_Forum_francouzskeho_jaz

yka_2012%2C_Quebec%2C_Canada/ 

http://ksilty.rajce.idnes.cz/Svetove_Forum_francouzskeho_jazyka_2012%2C_Quebec%2C_Canada/
http://ksilty.rajce.idnes.cz/Svetove_Forum_francouzskeho_jazyka_2012%2C_Quebec%2C_Canada/


Můj animovaný minifilm „Těžký úděl Sušenky“ do soutěže 

Frankofonie 2012 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KBbetjYaZZQ 

 

 

 

Lenka Kollerová, 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=KBbetjYaZZQ


 

 

 

 

 


