Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Pedagogickou fakultou, Katedrou
francouzského jazyka a literatury, nabízíme kurz:

ŽIVOT A KULTURA V KRAJÍCH FRANCIE II
Počet účastníků:
Lektor:
Termín:
Místo konání:
Cena:

maximálně 130 osob
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.
23. 10. – 11. 12. 2015, vždy v pátek od 10:00 do 11:30 hod.
(23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12.)
Velká posluchárna č. 200 (1. patro naproti schodišti), Komenského nám. 2
500,- Kč
400,- Kč (cena pro posluchače U3V na MU)

Náplň kurzu:
Metropolitní Francie obsahovala do roku 2014 dvaadvacet krajů, z nichž byly některé sloučeny, aby
vytvořily větší administrativní celky. Nicméně kraje jako Provence, Bretagne, Gaskoňsko,
Normandie, Burgundsko, Alsasko a další zůstanou ve vědomí lidí na celém světě pod svými
původními názvy, protože pro ně představují určitou kulturu, literaturu, tradice, ale i typické
produkty a řemeslné výrobky. Každý kraj má svá významná města a zajímavá místa, své specifické
místo ve srovnání s ostatní Francií. Každý kraj je spojen s historickými událostmi, tradicemi, ale
také literaturou, filmem, malířstvím či hudbou. Naše putování po krajích Francie začneme v Pikardii
a ukončíme zastaveními v Paříži, která tvoří jeden velký, samostatný územní celek.
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronického formuláře umístěného
na www.u3v.muni.cz, osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 3. patro, dveře č. 353
a 352) případně telefonicky nebo e-mailem (kontakty jsou uvedeny v hlavičce nabídky).
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.
odborná garantka kurzu

1) Pikardie
Francouzský kraj na severu Francie; dnes tvořen třemi departamenty: Aisne, Oise a Somme. Jeho nejvýznamnějším
městem je Amiens. Od 1. ledna 2016 by měla být bývalá provincie Pikardie sloučena s krajem kolem města Calais.
Další města, která sehrála svou roli v historii Francie, jsou například Saint-Riquier, Abbeville, Bauvais,
Compiegne, Laon a další. Pikardie je mimo jiné kolébkou jednoho z nejrozšířenějších středověkých žánrů –
fabliaux (fablely); náměty těchto oblíbených vyprávění, ať už ve verších nebo v próze, našly svůj odraz i ve
středověké frašce, odkud se dostávaly do dalších děl až do současnosti. Z autorských osobností uveďme například
Julese Vernea, Pierra Choderlos de Laclose, Paula Claudela, Jeana de LaFontaine a z malířů Henriho Matisse.
2) Normandie
Poměrně rozsáhlá oblast s bohatou historií, kterou ovlivnily místa jako Mont Saint-Michel, Dieppe, Alencon,
Bayeux, Le Tréport, Le Havre a další. Je typická svými pastvinami a skalnatým pobřežím. Normandské pobřeží
navždy zůstane spojeno s vyloděním spojencům v roce 1944. Z osobností, které se podílely na historii a kultuře
Normandie jmenujme Viléma Dobyvatele, slavného herce Bourvila, návrháře Christiana Diora, ze spisovatelů
Béroula, Marie de France, Marie-Catherine d´Aulnoy, Gustava Fauberta nebo Guy de Maupassanta.
3) Pas de Calais
Kraj na severu Francie, který sousedí s Pikardií, Belgií a je na západě omýván Atlantickým oceánem. Není příliš
rozsáhlý, ale má jedno z nejhustších osídlení v celé Francii. Obyvatelé Pas de Calais jsou typičtí hrdostí ke své
krajové příslušnosti. K důležitým, typickým a zajímavým městům patří Lille, Dunkerque, Calais nebo Arras. Každé
z těchto měst má svou pohnutou historii danou mimo jiné i geografickou pozicí. Ze slavných osobností působily v
Pas de Calais například: jeden z nejslavnějších korzárů Jean Bart, Victor Hugo, abbé Prévost, Jean Froissart,
Marguerite Yourcenar, Michel Butor, z malířů Antoine Watteau.
4) Languedoc-Rousillon
Ze zeměpisného hlediska jej charakterizují Pyreneje, pohoří Cévennes a řeka Rhona, z jazykového dva zajímavé
dialekty – okcitánština a katalánština. S nimi souvisí i historie katarů a albigenských křížových výprav. Zaměříme
se na města Montpellier, Sete, Narbonne, Carcassonne, Avignon, Aigues-Mortes. Z významných osobností tohoto
kraje představíme Jacquese Le Coeur, Francoise Rabelaise, Moliera, Jeana Racina, André Gida, Paula Valéryho,
herečku a zpěvačku Juliette Gréco, zpěváka Georgese Brassense.
5) Akvitánie
Akvitánský kraj je omýván Atlantickým oceánem a v dnešní době je rozdělen na 5 departementů. Velké území
tvoří lesy a snad i z tohoto důvodu jde o jeden z nejméně obydlených krajů Francie. Je známá svým vínem
(Bordeaux), pěstováním ovoce, zeleniny a také kukuřice, chovem a lovem mořských plodů (ústřice v Arcachonu).
K důležitým akvitánským městům patří: Bordeaux, Arcachon, Pau, Bayonne nebo Biarritz. Ze slavných osobností
zmíníme Aliénor Akvitánskou, Montaigne, Montesquieu, Francoise a Clauda Mauriaka, herečky Sarah
Bernhardtovou a Joséphine Baker, z hudebníků Maurice Ravela a Francise Cabrela.
6) Alsasko
Kraj, jehož přirozené hranice jsou tvořeny řekou Rýn a pohořím Vogézy. Má dva departementy: Le Bas Rhin a Le
Haut Rhin; ty zahrnují 904 obcí. Hlavním městem kraje je Strasbourg, kde také sídlí Evropský parlament a Rada
Evropy. Dalšími největšími aglomeracemi jsou Mulhouse, Colmar, Haguenau, Saint-Louis. Z gastronomického
hlediska je Alsasko typické svými víny, ale i pivem, chřestem, klobásami, zelím, perníkem
a bábovkami. Z osobností připomeňme zpěváky M. Pokora, Abd Al Malika, mima Marcela Marceaua a další.
7) Champagne-Ardenne
Kraj je tvořen čtyřmi departementy: la Marne, la Haute Marne, les Ardennes a l´Aube. Nejdůležitějšími městy jsou
Remeš, město, které se stalo ve středověku korunovačním místem francouzských králů, Troyes a CharlevilleMéziers. Víno, kterým se kraj proslavil, přinesli Římané v prvním století před naším letopočtem. Champagne je
vyhledávaným místem také pro své národní parky a rezervace, turistické stezky a výletní trasy. Z významných
osobností je třeba uvést například Gastona Bachelarda, Adelberta von Chamisso Jeana-Baptiste Colbert, Denise
Diderota, Louise Hachetta, Roberta de Sorbon.
8) Paříž
Naše povídání o Paříži soustředíme na historii města, na jeho charakteristiku, jednotlivé čtvrti, památky
a zajímavosti, a to od středověku až po současnost.

