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
Počet účastníků:
Lektor:
Termín:
Místo konání:
Cena:

maximálně 80 osob
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.
13. 4. – 25. 5. 2015, vždy v pondělí od 10:00 do 11:30 hod.
(13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5.)
Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Konferenční sál v přízemí
400,- Kč
300,- 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) Ile-de-France
V přednášce o tomto francouzském kraji se zastavíme ve městech Courbevoie, Saint-Denis nebo Versailles. Z
autorů nás budou zajímat Voltaire, Marivaux, Emile Zola, Jacques Prévert, Louis Aragon, Marcel Aymé a další, z
malířů Maurice Utrillo, Camille Pissarro, Claude Monet, Vincent van Gogh, z dalších slavných osobností Edit Piaf,
Arety, Alain Delon, Gabrielle Chanel a jiní.
2) Pays de la Loire
Kraj známý především díky městům jako Nantes, Fougeres, Angers, Le Mans, Chartres a zámkům na Loiře, jako
jsou Blois, Chenonceau, Amboise, Chambord s mnoha významnými osobnosti. Historii i kulturu tohoto kraje
ovlivnily takové osobnosti, jako Kateřina Medicejská, Diana de Poitiers, z umělců jmenujme alespoň: Francois
Villon, Pierre de Ronsard, René Descartes, Honoré de Balzac, Georges Sandová, Alain Fournier, Marcel Proust, z
jiných významných osobností – Leonardo da Vinci, Jacques Cœur, Jacques Tati a další.
3) Bretaň
Tento kraj je prý velice úzce spojen s mnoha českými osobnostmi. Za všechny jmenujme Jana Zrzavého, Zdeňku
Braunerovou, Julia Zeyera, Františka Kožíka. Ve středověku v tomto francouzském kraji vznikly legendy o
Merlinovi, Tristanovi a Izoldě a o rytířích krále Artuše. Bájný les Broceliande si dodnes uchovává své záhady a
příběhy. Ze známých osobností připomínáme Francois René Chateaubrianda, ze současných autorů Nathalie Papin,
ze skladatelů Yanna Tiersena. Bretaň proslavili také piráti – korzáři (Surcouf) a objevitelé nových území (Jacques
Cartier). Zastavíme se ve městech jako: Rennes, Saint-Malo, Lorient, Vannes a dalších.
4) Bourgundsko
Řekneme-li Burgundsko, máme ihned na mysli víno a pěstování skotu (vaches charolaises). Zmíníme-li nějaké
město, které by bylo spojeno s gastronomií, určitě to bude Dijon a jeho hořčice. Z dalších měst nemůžeme
nepřipomenout Macon, Auxerre, Autun, Beaune, kláštery ve Vézeley, Fontenay, Citeaux, Sémur nebo Charlieu;
každý z nich má rovněž pohnutou historii. Významných Burgunďanů, kteří ovlivnili všechny oblasti kultury
Francie je skutečně mnoho. V naší přednášce připomeneme alespoň Gustava Eiffela, spisovatele Theodora de Beze,
Rogera de Bussy-Rabutin, Francoise Mallarméa, Jean-Jacquese Rousseaua, Pierra Larousse, Romaina Rollanda,
Marie Noel nebo Colette.
5) Franche-Comté
Franche-Comté je nejen krajem s rozsáhlými průmyslovými odvětvími, ale také krajem s hustými lesy, horami
(Vogézy, Jura) a planinami. Významnými městy regiónu jsou Besancon, Dole nebo Montbéliard. Franche-Comte je
jediná francouzská oblast, která produkuje více druhů vína, celkem 5 odlišných druhů: bílé, červené, růžové,
slámové a mladé víno. Město Belfort proslulo výrobou rychlovlaků TGV.
Osobnosti, které navždy zůstanou spojeny s tímto regionem, jsou Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, bratři
Lumierovi, architekt Vauban, vědec Louis Pasteur, herečka Edwige Feuillere.
6) Rhones-Alpes
Francouzský region Rhones-Alpes je druhým ve Francii pokud jde o rozlohu a počet obyvatel. Jeho území je větší
než Švýcarsko. Reliéf je velice rozmanitý – od velehor s nejvyšší horou Evropy Mont-Blankem přes pastviny po
úrodné roviny. Pastviny poskytují potravu pro chov skotů a ovci, v nižších polohách, především v Bresse se chovají
slepice (bílé bresské plemeno). S chovem skotu a ovcí souvisí i výroba sýrů jako Reblochon, Tomme de Savoie,
Beaufort. Důležitá města kraje Rhones-Alpes jsou: Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Annecy. Z významných
osobností připomeňme Pierra Puvis de Chavanne, Francois Rabelaise, Stendhala, Antoina de Saint-Exupéry, Louise
Labé a s ní spojenou básnickou lyonskou školu.
7) Paříž
V poslední přednášce našeho cyklu o krajích Francie zakončíme návštěvou u několika významných osobností, které
byly poznamenány životem v Paříži a které hlavní město Francie také navždy ovlivnily. Připomeňme alespoň:
barona Haussmann, fotografa Nadara, architekta Pierra Coubertina, zpěváka Maurice Chevaliera, zpěvačky Edith
Piaf nebo Zaz, spisovatele Moliera, Charlese Perraulta, Eugena Sue, Alexandra Dumase, Charlese Baudelaira,
Roberta Desnose, Jecquese Préverta a další. V Paříži se odehrává děj mnoha filmů (Amélie z Montmartru, Miluji tě,
Paříži) i literárních děl. K těm mimo jiné patří i detektivní romány s nesmrtelným komisařem Maigretem, který má
na nábřeží Zlatníků svou kancelář, ačkoliv nikdy neexistoval.

