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Magická „dvanáctka“
Poslední měsíc roku je vždy tak trochu
výzvou. Pro mnoho lidí představují
vánoční svátky a advent každoročně
příležitost k bilancování a završení
cyklu uplynulých dvanácti měsíců, kruh
za jedním celým obdobím se tak lépe
uzavírá.
Podobný kruh tvoří i 12 zlatých pěticípých hvězd na
vlajce Evropské unie, které jsou symbolem evropské
jednoty a identity. Počet hvězd ovšem nemá žádnou
souvislost s počtem členských států EU.
Hvězd je dvanáct, protože toto číslo je tradičním
symbolem dokonalosti, úplnosti a jednoty. Kulaté
souhvězdí tedy především symbolizuje solidaritu a
soulad mezi jednotlivými evropskými národy.
Ani Brusel není jen pro státníky a finančníky.
Z náročných jednání mezi jednotlivými členskými státy
vzcházejí rozhodnutí ovlivňující život a vnitřní vesmír
možností každého Evropana.
Jak se v prosazování společných
hodnot evropskému kontinentu
podaří v příštím roce pokročit,
bude velkým úkolem a velkou
šancí i pro Českou republiku.
Letošní 12. měsíc totiž není jenom obdobím prvních
narozenin našeho vstupu do schengenského prostoru.
V Česku právě v tyto dny vrcholí přípravy na převzetí
předsednictví v Radě Evropské unie. Na první
polovinu roku 2009 převezmeme důležitou evropskou
štafetu, která bude výtečnou příležitostí představit naši
zemi jako skutečně důvěryhodného partnera na
mezinárodním poli.
Nad svým novoročním předsevzetím jistě nebudou
přemýšlet jenom občané či mnozí čtenáři našeho
newsletteru. Hlavní motto českého předsednictví,
„Evropa
bez bariér“, tak rok po našem plném
začlenění do společného evropského prostoru, v němž
je možné cestovat i bez pasu, bude více než
příznačné.
Marika Blažková
EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
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LOGO ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ JE NA SVĚTĚ!
Premiér Mirek Topolánek a vicepremiér pro evropské
záležitosti Alexandr Vondra představili v polovině
listopadu oficiální logo a vizuální styl předsednictví ČR
v Radě EU. Logo tematizuje motto českého
předsednictví „Evropa bez bariér" a také motto
Evropské unie „Jednota v rozmanitosti".

Obě ústřední myšlenky reprezentuje barevná pestrost
(mnohost) loga, odvozená od barevnosti státních
vlajek všech členských zemí EU, včetně vlajky
Evropské unie.
Oficiální internetový portál českého předsednictví
www.EU2009.CZ bude spuštěn 1. prosince 2008.

EUROPASS
Europass je prvním evropským souborným dokladem
o vzdělání a pracovních zkušenostech. Přináší
souhrnný popis kvalifikace daného občana, a tím
usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči
o práci, nebo také mezi studenty a vzdělávacími
institucemi v celé Evropské unii i dalších zemích.
Cílem projektu iniciovaného Evropskou komisí je tedy
pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou v
rámci zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a
ve Švýcarsku. Používá se však také v kandidátských
zemích – Chorvatsku a Turecku.
Europass je podporován sítí Národních center
Europass, které v každé
zemi představují první
kontaktní
místo
pro
kohokoli (jednotlivce i
organizaci), kdo se zajímá
o používání Europassu
nebo o něm chce získat více informací.
V České republice je součástí Národního ústavu
odborného vzdělávání - Weilova 1271/6, 102 00 Praha
10.
Podrobné informace naleznete na
http://www.europass.cz.
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TO NEJLEPŠÍ Z FRANCIE S EUROPE DIRECT
Francouzská kultura, to
není
jenom
Eiffelovka,
beaujolais anebo Fantomas.
Jaké jsou odlišnosti a
prolnutí s našimi zvyky nebo
českou povahou? Jak se
slaví advent po francouzsku
a proč nechtějí Francouzi
vůbec mluvit anglicky? Nahlédněte společně s námi do
světa filmů i života v této zemi – v malou „ochutnávku“
francouzské kultury i gastronomie se promění první
prosincový týden, který můžete strávit společně
s Městskými kiny a informačním centrem Europe
Direct. V Uh. Hradišti proběhnou 3.–7. 12. u příležitosti
francouzského předsednictví v Radě Evropské unie
Dny francouzského filmu a kultury. Na co se v nich
můžete těšit nejvíce?
Tu na Paříž, jindy zas na 2 dny v Paříži, 96 hodin či
Paříži, miluji Tě. Esence francouzskosti si našly cestu
nejen do názvů některých filmů – v kině Hvězda
připravujeme zajímavý doprovodný program, při němž
budete moct Francii ochutnat, cítit, vidět a uslyšet ji, i
si ji ohmatat.
4. prosince v podvečer navodí tu pravou atmosféru
šansony Jany Chaloupkové s živým klavírním
doprovodem R. Dvořáka a do Bretaně, ale i dalších
koutů Francie nás přenese výstava obrázků Miška
Evena a fotek bretaňského Morbihanu, které zapůjčila
Alliance Française Brno. A abychom se tomuto kraji
příliš nevzdálili, v tento večer si každý bude moci
vyzkoušet i u nás málo známou hru „palet breton“. Ta
pochází ze střední Bretaně a její počátky sahají do 16.
století. Hraje se s ocelovými „míčky“ ve tvaru puku,
které daly později jméno slavným sušenkám ze
slaného másla.
Chuť těchto vyhlášených sušenek ale určitě nepředčí
překvapení, které připravujeme po vernisáži pro
všechny
návštěvníky:
výběr toho
nejlepšího
z francouzské
gastronomie.
Pro
příznivce
kulinářského umění jsme připravili malý výlet do světa
francouzských sýrů. Francie, která je na prvním místě
ve světě v jejich výrobě, produkuje téměř 400 druhů
těchto oblíbených delikates. Chcete-li potěšit své
chuťové buňky a dozvědět se o tajích dobrého

ED UHERSKÉ HRADIŠTĚ
chutnání v zemi Edith Piaf, nenechte si ujít naše
menu. Nebude v něm chybět fondue, sýry
ementálského typu, Brie či Camembert, ale ani další
oblíbené pochutiny – např. tradiční mořská polévka
boullabaise, pravý tarte tatin (jablkový koláč pečený
vzhůru nohama), máslové croissanty, čokoládové
lanýže truffes, sušenky, bagety a samozřejmě ani
francouzské mladé víno beaujolais!

Pro všechny, kdo rádi soutěží, jsme na našich
stránkách http://ed.uh.cz připravili kvíz o skvělé ceny,
např. půlroční kurz francouzštiny, DVD a knížku s
tematikou Francie. Výherce vylosuje 4. prosince při
večerním programu ve foyer kina Hvězda osobně C.
Delalande, ředitel Alliance Française Brno, která ceny
do soutěže věnovala. Kromě toho budete mít možnost
si prohlédnout materiály o cestování a studiu v zemi
galského kohouta a kdo by se chtěl pustit do studia
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francouzštiny u nás, může si vybrat z nabídek škol
nabízejících její výuku v Hradišti a okolí.
Kdy kupují francouzští muži ženám konvalinky? Ve
kterém kraji Francie žijí nejvlídnější lidé? Kdy se strojí
vánoční stromeček a kde jej podle tradice zdobili na
světě poprvé? A co má společného ryba s Aprílem? V
sobotu na Mikuláše proběhne v kině povídání o
Francii, jak ji známe i neznáme – do světa zdejších
zvyků a tradic nás uvede francouzská lektorka
českého původu Věra Linhart, která trvale žije v Paříži
a přednáší na FSV Univerzity Karlovy. Společně se
synem Filipem, který je rodilý Francouz, si na 6.
prosince od 18.30 připravili adventní povídání
Francie od jara do zimy. Provede nás nejenom
čtverem ročních období v této zemi, ale podělí se i o
svoje zkušenosti, jak se žije Čechům ve Francii nebo
naopak Francouzům u nás.
Takže, budeme se těšit i na vaši návštěvu. Brzy
naviděnou! Vlastně… Bonjour! Salut! Au revoir!
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ceny v podobě značkových
baťohů a triček obdrželi také
hráči na 4.–10. místě.
Na prvních třech místech se
umístili a hlavní ceny získali:
A)
Kategorie
Práce
v
zahraničí:
1. Lucie Sezemská z Prahy 2, 2. Martin Kloboučník
z Teplic, 3. Olga Tkačuková z Krupky
B) Kategorie Studium v zahraničí:
1. Andrea Papírková z Prahy 4, 2. Olga Tkačuková
z Krupky, 3. Alžběta Stillerová z Blovic
C) Kategorie Dobrovolnictví v zahraničí:
1. Olga Tkačuková z Krupky, 2. Pavel Bicek
z Velešína, 3. Andrea Papírková z Prahy 4.
Všem výhercům srdečně blahopřejeme! Účastníci,
kteří se tentokrát neumístili, mají další šanci vyhrát
některou z deseti hodnotných cen až do 25. ledna
2009, kdy končí II. kolo soutěže.

DO KINA ZA EVROPOU
Ve spolupráci s Městskými kiny
UH jsme pro vás v minulém
měsíci připravili tradiční soutěžní
kvíz k jednomu z evropských
filmů. A tentokrát jsme se
s kinematografem vypravili do
Nizozemí. Odtamtud totiž pocházel koprodukční
snímek Rembrandtova Noční hlídka z dílny proslulého
britského režiséra žijícího trvale v Amsterdamu P.
Greenawaye, který se při jeho natáčení inspiroval
holandským
výtvarným
uměním.
Výherkyně
listopadového kola soutěže: Do kina za Evropou se
tentokráte podívaly Jana Hubená a Iva Ondrůšová z
Uh. Hradiště.
HRA „DU DO EU“ MÁ SVÉ PRVNÍ VÍTĚZE!
Výherci I. kola interaktivní hry, kterou naleznete na
www.dudoeu.cz, se v prosinci mohou těšit ještě na
jeden dárek pod stromeček.
1. listopadu skončilo první kolo soutěžního klání online
a počas měsíce probíhalo vyhodnocení. Hlavní ceny –
autobusové jízdenky do evropských destinací – získali
hráči, kteří se umístili na prvních třech místech. Další

VÁNOCE V EVROPĚ
Nejmilejší svátky roku už klepou na dveře.
24.prosinec, Štědrý den, oslaví miliony obyvatel
v Česku již tradičně svým vánočním kaprem, po
zpěvu Purpury navštíví „půlnoční“, vymění si mnoho
krásných dárků, a protože tyhle ryby neměly by maso
míti samou kost, možná i nějaký ten táta zachvátá na
pohotovost.
V dalších dnech pak navštívíme přátele a příbuzné a
na Štěpána není pána (protože v tento den odcházeli
ze služby čeledíni a na odchodné dostávali od
hospodáře zvláštní koláč), tudíž 26. prosince nejeden
pravý Čech zavítá do společnosti.
Jak se však slaví Vánoce jinde v Evropě?
Například v Belgii typickým vánočním zvykem je, že
všichni mladí i staří po rodinné oslavě 25. prosince
vyrážejí odpoledne bruslit na zamrzlé kanály.
Ve Velké Británii začínají Vánoce každoročně
rozsvícením vánoční jedle na Trafelgerském náměstí v
Londýně. Ke štědrovečerní večeři se podává krocan
s kaštanovou nádivkou a jako desert anglický puding s
cherry. Dárky dává Santa Claus, který je háže v noci
24. prosince komínem a rozbalují se až ráno na Boží
Hod.
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Ani v zemi Hanse Christiana Andersena se o Vánocích
nikdy dárky nešetřilo. Připravují se s několikaměsíčním
předstihem a Dánové dělají s jejich nákupy velké
tajnosti. Podle starého obyčeje totiž musí být každý
dárek pro obdarovaného velkým překvapením. Lidé v
Dánsku věří, že čím větší překvapení, tím šťastnější
budoucnost je čeká. V některých oblastech Dánska se
také dodržuje zvyk vítání "vánočního posla". Posel
zaklepe na dveře a každému dá speciální dárek:
velikou kytici slaměnek, otep sena, obrovskou krabici
nebo poštovní balíček zabalený alespoň ve dvaceti
vrstvách vánočního papíru. Překvapení je skryto uvnitř
a obdarovaní se často zapotí, než dárek najdou - musí
být vtipný a poukazovat na některou ctnost nebo
charakterovou vadu obdarovaného. Ke štědrovečerní
večeři se pak podává husa, kachna, vepřová pečeně s
červeným zelím, teplá šunka, pepřená treska s
ředkvičkou a horká
rýže
politá
studeným mlékem,
pivní a pšeničný
chléb a jako dezert
sladký
rýžový
nákyp
se
zapečenou mandlí. Komu se poštěstí ji najít, dostane
speciální dárek Julemand.
Irové zas na Štědrý večer dávají do oken svíčky, aby
posvítili na cestu Svaté rodině a dalším chudým
poutníkům. Po štědrovečerní večeři lidé na stůl
umísťují chléb a mléko pro Josefa, Marii a malého
Ježíška a dveře domu zůstávají nedovřené. To vše
jako symbol pohostinnosti.
Pro vánoční svátky v nynější předsednické zemi –
Francii - je typický bíle oblečený Papa Noël.
Především v Paříži, ale také v dalších městech, se
stále ještě mnohde zachovává zvyk, že po rozdání
dárků dospělí členové rodiny spěchají do dobrých
restaurací. Vánoční večeře nezapře vyhlášenou
francouzskou kuchyni a mívá až dvanáct chodů.
V Maďarsku je již dlouholetou tradicí, že koláč
upečený o první adventní neděli musí do Tří králů
vydržet ležet na okraji stolu. Zrnka obilí vložená
začátkem adventu pod ubrus mají vyjádřit vděčnost
hospodáře přírodě za její dary a zajistit bohatou úrodu
do dalšího roku.
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PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ VÁM
PŘEJE KOLEKTIV EUROPE DIRECT UH.HRADIŠTĚ
KALENDÁŘ AKCÍ
3.–7. 12. 2008

Dny francouzského filmu a kultury
Kino Hvězda

4. 12. 2008

Francouzské dny – slavnostní zahájení,
vernisáž výstavy Barvy Morbihanu, ochutnávka
fr. gastronimie, slosování výherců kvízu

19.00 hod.

Foyer Kina Hvězda

6. 12. 2008

Francie od jara do zimy (beseda)

18.30 hod.

Kino Hvězdička

prosinec

Předání cen výhercům I. kola internetové hry
DudoEU
Celorepublikově

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz

EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
internet: www.europe-direct.cz
http://ed.uh.cz
bezplatná telefonická linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
kontaktní osoba: Marika Blažková
tel.: 572 525 526
e-mail: ed@icm.uh.cz
Najdete nás zde.

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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