Vážení posluchači,
nad rámec základního programu U3V Vám nabízíme kurz:

Paříž – její čtvrti, příběhy a legendy
Počet účastníků:
Garant:
Termín:
Místo konání:
Cena:

maximálně 130 osob
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.
3. 3. – 21. 4. 2017, vždy v pátek od 10:00 do 11:30 hod.
(3. 3., 10. 3., 17. 3., 31. 3., 7. 4., 21. 4.)
kurz se nebude konat 24. 3. (nepřítomnost lektorky) a 14. 4. (státní svátek)
Komenského nám. 2, Velká posluchárna č. 200 (1. patro naproti schodiště)
400,- Kč
300,- Kč (cena pro posluchače U3V MU)

Paříž je největší a hlavní město Francie. Je nazývána městem básníků, snílků, městem světla. Paříž, to je
historie, láska, nenávist, umění… Je plná malebných i moderních uliček, město romantických
i vražedných setkání. Každá ulice, náměstí, zahrada nebo park mají svůj příběh a legendu. Povyprávět
všechny se vymyká lidským schopnostem, ale během kurzu se zastavíme alespoň na několika místech,
proslulých svým příběhem.
Podrobnější anotaci kurzu naleznete na druhé straně této nabídky.
V případě zájmu o kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.

Elektronická přihláška do kurzu Paříž – její čtvrti, příběhy a legendy
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D., v. r.
odborný garant kurzu

1) Historie Paříže
V první přednášce cyklu bude Paříž představena jako celek, jehož území je rozděleno do 20 obvodů včetně Bouloňského
a Vincenneského lesíka, které však leží již mimo městské hranice. Zmíněny budou nejvyšší body Paříže, její parky
a zahrady, doprava včetně metra, které samo o sobě má své vlastní příběhy a tajemství. Ve druhé části přednášky navštívíme
první městský obvod, zvaný „Arrondissement du Louvre“. Tento obvod zahrnuje spoustu známých míst, a to jak světských,
tak i církevních: například muzeum Louvre, Haly, Conciergerie se Svatou kaplí, Saint-Chapelle, Tuilerijskou zahradu,
Châtelet, le Palais-Royal, Vendômské náměstí a další.
2) Druhý a třetí pařížský okrsek
Oficiálně se jmenují „Arrondissement de la Bourse“ a „Arrondissement du Temple“. Kromě budovy Burzy se ve čtvrti
nachází stará Francouzská národní knihovna, Velké bulváry, náměstí Vendôme s obeliskem. Ve čtvrti je možné projít
několika starobylými pasážemi, navštívit významné stavby jako pařížská radnice nebo věž Jean-sans-Peur. Z uměleckých
osobností, které jsou spjaty s druhým okrskem, jmenujme: Marc Chagall, Alexandre Dumas, Mme de Staël, Jean Cocteau,
Jean Marais… Za třetí okrsek bychom neměli opomenout zmínit jména Blaise Pascal, Charles Baudelaire, François
Rabelais, Jim Morrison, ale i Karel Toman.
3) Čtvrtý pařížský okrsek
Nazývaný „Arrondissement de l’Hôtel-de-Ville“; leží na pravém břehu Seiny, zahrnuje velkou část ostrova Cité a celý
ostrov Svatého Ludvíka, na němž žily a žijí slavné francouzské osobnosti. Svou samostatnou a pohnutou historii má
katedrála Notre-Dame, kostel Saint-Merri, věž Saint-Jacques, nemocnice i mosty přes řeku Seinu. Právě tato část města byla
nejdříve obydlena. Historickým vývojem se stala svědkem mnoha významných událostí, inspirovala spisovatele i filmaře.
Připomeňme alespoň Chrám Matky Boží v Paříži. Z uměleckých osobností, které jsou spjaty se čtvrtým okrskem, uveďme:
Victor Hugo, Prosper Mérimée, Abélard a Héloisa a další.
4) Pátý pařížský okrsek
Je nazýván „Arronndissement du Panthéon“ a je, spolu s l‘Ile de la Cité, nejstarší částí města: zahrnuje velkou část Latinské
čtvrti, kterou vybudovali již staří Římané. Panthéon dominuje vrcholku svaté Jenovéfy, které je zasvěcen chrám SaintEtienne-du-Mont a velká knihovna. Tato část města se mimo jiné pyšní jednou z nejstarších evropských univerzit Sorbonnou. K dalším místům, která není možné minout, patří Le Jardin des Plantes, mešita, ale také Institut du monde
arabe. Z uměleckých osobností, které jsou spjaty s pátým okrskem, to jsou: François Villon, Émile Zola, Jiří Mucha, Samuel
Beckett, Raine Maria Rilke a další.
5) Šestý pařížský okrsek
„Arrondissement du Luxembourg“ se skládá opět ze 4 čtvrtí; na ulici Bonaparte č. 18 ve čtvrti Saint-Germaine sídlí
konzulát ČR a české kulturní centrum. Původně v této čtvrti stávalo opatství benediktýnů. Dnes z něj zůstal jen jeden
z nejstarších pařížských kostelů Saint-Germaine-des-Prés. Čtvrť byla od 17. století oblíbeným místem intelektuálů.
V kavárně Landelle se scházeli encyklopedisté a pozdější aktéři Velké francouzské revoluce. Žili tu a působili umělci jako
Boris Vian, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean-Luc Godard, Francois Truffaut, Juliette Gréco, Jacques Prévert
a další.
6) Sedmý pařížský okrsek
„Arrondissement du Palais Bourbon“; je rezidenčním místem několika velvyslanectví: Finska, Švédska, Tuniska, Polska
nebo České republiky na avenue Charles Floquet č. 15, které je nejhonosnějším sídlem ČR v zahraničí. V sedmém okrsku je
možné navštívit nejznámější muzea: musée d´Orsey, nejnovější musée du quasi Branly, Rodinovo muzeum nebo Musée
Maillot. Z dalších významných a zajímavých míst uveďme Invalidovnu, která je souborem budov zahrnujícími muzeum
Armády, vojenskou nemocnici, domov pro válečné veterány, katedrální kostel s hrobem Napoleona Bonaparte. Eiffelova
věž, která Martovým polím vévodí, je nejznámější pařížskou památkou. Dnes měří i s anténami 324 metrů. Z uměleckých
osobností, které jsou spjaty se sedmým okrskem, jmenujme: Auguste Rodin, Antoine Saint-Exupéry, André Gide, Stendhal,
Sacha Guitry…

