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Ahoj, kamarádi!
Léto už je v plném proudu, do začátku prázdnin zbývá
jen několik málo týdnů, do začátku tábora pak o něco
více, a my Vám přinášíme poslední číslo OMPUSE
v tomto školním roce. Přeji Vám při jeho čtení mnoho
zábavy
-mak-

Francie
Francie je stát v západní Evropě – svojí
rozlohou je to největší stát EU a třetí největší stát
v Evropě (po Rusku a Ukrajině). Západní pobřeží
omývá Atlantský oceán, na severu odděluje Francii
od Anglie Lamanšský průliv a na jihu se nachází
Francouzská vlajka
pobřeží Středozemního moře, známé jako Riviéra. Ve
Francii je několik velkých pohoří – na hranici se Španělskem to jsou
Pyreneje, na jihovýchodě Alpy, kde leží i
K moři nejvyšší hora Francie a
zároveň celé Evropy –
i do hor Mont
Blanc,
na
severovýchodě Vogézy a uprostřed
Francie pak Francouzské středohoří.
Francie je oblíbeným cílem turistů
z celého světa: v létě se jezdí k moři na
Riviéru, v zimě lyžovat do Alp a po celý
rok za historickými památkami, kterých
je ve Francii opravdu hodně. Stačí zmínit
velké katedrály v Chartres, Rouenu nebo
Pont du Gard
Remeši, starobylý římský akvadukt (most
používaný pro přívod vody do městského vodovodu) Pont du Gard, nebo
zámky u řeky Loiry.

Francie je rájem pro labužníky a milovníky
vína – většina známých odrůd je pojmenována
po některé francouzské oblasti, včetně toho
nejznámějšího – perlivého šampaňského.
V hlavním městě Paříži není jen světové proslulá
Eiffelovka, ale také katedrála Notre Dame,
proslavená hrbatým zvoníkem Quasimodem,
královský palác Louvre, dnes proměněný
v obrovskou obrazárnu a muzeum, nebo chlouba
moderní architektury – čtvrť La Defense.
Zatímco Paříž byla a stále je městem studentů a
básníků, malíři nejraději pobývají na jihu
v Provence, proslulé zvláštním světlem a celými
poli levandule, která je jednou ze základních
Eiffelova věž, postavená
v letech 1887 – 1889
surovin
pro
výrobu
parfémů.
Jména
nejslavnějších – Chanel a Dior – označují nejen vůně, ale i dámskou módu
nejvyšší světové kvality.
Historie

Dnešní Francie byla dlouho součástí Římské říše. Nazývala se
tehdy Galie a k Římu ji připojil Julius Caesar. Za předchůdce dnešní
Francie můžeme považovat Franskou říši, která
vznikla v raném středověku a zahrnovala i
většinu dnešního Německa, Rakousko, severní
Itálii a další státy. Nejznámějším vládcem byl
Karel Veliký, který se roku 800 dokonce nechal
korunovat na císaře. Ve středověku Francie
dlouho válčila s Angličany, kteří obsadili velkou Karel Veliký, franský král
v letech 771 – 814
část země. Toto období se nazývá stoletá válka a
nejznámější postavou je určitě Johanka z Arku, která
Kdo byla pomohla Francouzům k vítězství nad Anglií. Za
Johanka zmínku ze středověku ještě stojí to, že ve Francii
z Arku? dokonce na nějaký čas sídlil i papež, a to ve městě
Avignon. V 17. a 18. století si králové zakládali na
předvádění svého bohatství a moci na nádherném královském dvoře.
Aby to všechno zaplatili, stále zvyšovali daně, což si nakonec
obyvatelé nedali líbit a vzbouřili se. Tak vypukla Velká francouzská
revoluce – král byl svržen a byla zavedena republika. Po sporech mezi

jednotlivými skupinami revolucionářů se chopil vlády generál
Napoleon, který se stal novým
francouzským císařem. Byl to
jeden z největších vojevůdců
v historii – dobyl téměř celou
Evropu, ale nakonec byl poražen,
když se proti němu spojili všichni
ostatní evropští vládci. Ve
Francii se pak ještě jednou
vystřídalo království, republika a
císařství, až byla na konci 19.
století
definitivně
zavedena
republika. Francie se pak
Napoleon I. Bonaparte, císař Francouzů
zúčastnila obou světových válek
v letech 1804 - 1814
proti Německu a po druhé
světové válce byla roku 1957 jedním ze šesti států, které založily
Evropské hospodářské společenství – předchůdce dnešní Evropské
unie.
Základní údaje
Rozloha:
547 030 km 2
Počet obyvatel: 59 milionů
Hlavní město: Paříž
Hlava státu:
prezident Jacques Chirac
Úřední jazyk: francouzština
Měna:
Euro
Slovníček: francouzština
česky
francouzsky
výslovnost
Francie
France
fráns
Dobrý den
Bon jour
bon žůr
Nashledanou
Au revoir
orevuár
Ahoj
Salut
salü
Prosím (vás)
S'il vous plaît silvuple
Prosím (tě)
S'il te plaît
siltple
Děkuji
Merci
mersi
-mač-

6. 6. 1944 – Den D
Vylodění v Normandii

V roce 1944 už 2. světová válka téměř končila. Spojenci měli vládu nad
vzduchem a mořem, zatímco Němci na frontách bojovali o život. Na této operaci
se kromě Angličanů a Američanů podíleli také Kanaďané,
Poláci, Francouzi, Belgičané,
Holanďané, Češi, Slováci a
Jugoslávci. Předcházely jí roky
organizování a tvrdé práce.
Operace začala už 19. srpna
1942, kdy Angličané zaútočili
na Němci obsazený francouzský
přístav Dieppe, aby prověřili
sílu Němců a svoji připravenost. Útok ale dopadl katastrofálně, neboť poté, co
do města pronikly jenom malé části oddílu, si velitel oddílu neuvědomil, že by
se měl stáhnout, protože přišel o moment překvapení.
Poté se vůdci mocností dva roky scházeli a ujednali, že provedou operaci
Overlord, jejíž organizaci svěřili výkonnému
výboru COSSAC. V roce 1943 ještě provedli
krycí operaci Bodyguard, která měla za úkol
přesvědčit Němce, že hlavním cílem vylodění
bude Calais a jižní Norsko. Spojenci vyslali 3
letecké
divize:
6. britskou,
82.
a
101. americkou. Jejich úloha byla obsadit
Britský kluzák Airspeed AS.51 Horsa
strategická místa a přerušit komunikaci mezi
velením ve vnitrozemí a oddíly na pláži. K přepravě výsadkářů bylo určeno 460
britských a 900 amerických letadel a více než
300 kluzáků. Při tomto výsadku byly použity
kluzáky typu Horsa a Hamilkar. Typ Horsa
unesl 3,1 tun nákladu – mohl nést 29
kompletně vyzbrojených vojáků nebo džíp s
přívěsem. Typ Hamilkar unesl 7,8 tun – mohl
unést 40 vojáků nebo dva obrněné
transportéry. Těchto operací se zúčastnilo přes
195 tisíc lidí. Vylodilo se celkem 156 215
vojáků a za cenu 10 300 mrtvých zdolali Atlantický val.
-daš-
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