
Grâces. Evropská rocková škola s ekologickým nádechem pro zvýšení 

informovanosti mladých lidí 
 

Devatenáct mladých Bretonců, Němců a Čechů žije společně deset dní hudbou, při výměně mládeže, v aglomeraci 

Guingamp (Côtes-d'Armor). Na závěr nabídne sobotní rockový a pop rockový koncert, otevřený všem. 

Pocházejí z Kadaně v České republice, z Aue v Německu a Guingamp-Paimpol aglomerace (GPA) ve Francii a účastní 

se od pátku programu plného zážitků. 

Všichni muzikanti nebo zpěváci, "začali zkoušet v ateliéru asociace Rock a l'Ouest, v Guingampu, a vybrali si rockový 

a pop-rockový repertoár, který společně předvedou na sobotním koncertu " říká Lisenn Muzellec, ředitelka Rock 

School pour la Ligue de l'enseignement, koordinátorka projektu. 

Pod sjednocujícím prvkem hudby žije v Kernilien High School devatenáct mladých lidí ve věku 16 až 22 let. Komunitní 

život je důležitou součástí vzdělávacího projektu. Sdílejí aktivity a výlety a přemýšlejí o budoucnosti planety. 

Reflexe životního prostředí 

V neděli večer, po exkurzi do La Roche-Jagu a poté Paimpolu otevřel Régis Janvier (spolupředseda sdružení působící  

v oblasti klimatu) část přednášek o životním prostředí tématem o skleníkovém efektu. V úterý večer pokračovala 

debata o nápadech úspor energií a spotřeby. „Změny klimatu znamenají také změnu našeho životního stylu. 

Recyklovat, spotřebovávat méně a regionálně  jsou oblasti, na kterých může každý jednat efektivně, “ řekl Régis 

Janvier. 

Účastníci reagovali v angličtině a v smíšených národnostních skupinách na tři otázky: jak se chovám denně pro 

planetu; co očekávám od společnosti a politiky; co mohu změnit a jak se mohu zapojit do společnosti? 

Naučit se žít společně 

V pondělí navštívili Ty-Losquetovu, ekologickou farmu, byli svědky dojení ovcí a pak si koupili nějaké jídlo, které 

připravili k večeři.  Ve čtvrtek strávili večer v Vieilles Charrues; v neděli byl výlet do Plouhy a prohlídka pobřeží, 

"Němci a Češi žijí daleko od moře," říká Lisenn. A každý den tyto tři smíšené skupiny zkoušeli a pracovali na 

vystoupení pod vedením Mathieu Isany, dobrovolníka z Rock a l'Ouest. 

V sobotu pak koncert nabídl i ukázku „ Beat boxu“ od jednoho z mladých Bretonů, doplnila Lisenn. 

Všechny těšilo hrát před velkým publikem a motivovat budoucí zájemce k obdobným zážitkům "super-husté a 

výjimečné". 

(Sobota 20. července v 19 hodin, v multikulturním centrum, Rock for the planet koncert. Doba trvání: 1 h 15. 

Otevřený všem. Vstup: zdarma) 



 


