
	  

	  
Nakon	  tromesečnog	  probnog	  perioda,	  	  
u	  januaru	  2016	  godine,	  Mreža	  Danube-‐Networkers	  
startovala	  je	  Projekat.	  
	  
’’	  Ukusi	  Dunava.	  	  Hleb,	  vino,	  lekovito	  bilje’’	  
	  
poziva	  	  na	  učešće	  civilna	  društva,	  škole,	  pojedince	  i	  
društva	  za	  zaštitu	  prirode,	  kulture	  i	  socijalne	  
sigurnosti.	  	  Trenutno	  	  11	  Podunavskih	  zemalja	  
učestvuje	  u	  Projektu.	  
	  
Teži	  	  se	  ka	  kontinuitetu	  	  po	  projektu	  	  ’’Voljeni	  
Dunav’’	  	  i	  u	  motivisanju	  	  svih	  	  učesnike	  u	  zajedničkoj	  
akciji.	  
	  
Planiramo	  da	  projekat	  traje	  godinu	  dana,	  računajući	  	  
od	  Jula	  2016	  godine,	  sa	  naglaskom	  na	  	  ’’Hlebu’’.	  
	  
Učesnici	  će	  u	  svojoj	  zemlji	  da	  organizuju	  razne	  
aktivnosti,	  na	  lokalnom	  i	  regionalnom	  nivou,	  npr.	  	  
Pečenje	  hleba,	  istraživanje	  kulture	  pripreme	  hleba,	  
korišćenje	  u	  tradiciji	  i	  u	  veri,	  tradiciji	  vina,	  osnivanju	  
plantaže	  lekovitog	  bilja,	  pisanje	  teksta	  	  i	  
fotografisanje.	  
	  
Rezultat	  biće	  predstavljanje	  svakodnevne	  kulture	  
življenja.	  
	  
Vidljivo	  na	  sajtu:	  
http://www.tastes-‐of-‐danube.eu	  
	  

	  
	  
Podelite	  hleb	  sa	  susedima	  Podunavskih	  
zemalja	  
	  
U	  julu	  2016	  godine	  bismo	  želeli	  organizovati	  nešto	  
novo,	  	  javni	  doručak	  u	  Ulmu,	  	  kod	  mosta	  
Herdbrücke	  pored	  Dunava	  ,	  kod	  mosta	  koji	  
povezuje	  Ulm	  –	  Novi	  Ulm,	  	  kao	  i	  	  Baden-‐
Württemberg	  i	  Bavaria	  Republike	  i	  Nemačku	  sa	  
drugim	  Podunavskim	  zemljama!	  
Voleli	  bismo	  se	  susreti	  sa	  ljudima	  raznih	  doba	  i	  
etničkih	  grupa,	  popričati	  o	  svakodnevnim	  temama,	  
življenju,	  kulturi,	  interesovanju	  i	  	  iskustvu.	  Aktivnost	  
je	  usmeren	  	  na	  susret	  	  suseda	  iz	  Podunavskih	  
zemaljai	  	  težnji	  	  ka	  zajedničkom	  	  življenju	  u	  jednoj	  
različitoj,	  mirnoj	  i	  tolerantnoj	  Evropi.	  

	  
Hleb	  i	  so.	  Običaj	  dočekivanja	  gostiju	  u	  Rumuniji,	  	  Pildesti.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
Doručak	  počinje	  u	  	  10,30,	  sa	  kratkom	  molitvom	  za	  
mir.	  Svaka	  gostujuća	  grupa	  biće	  ponuđena	  od	  
strane	  sponzora	  hlebom,	  pecivom,	  vodom	  
/osvežavajućim	  pićem.	  	  	  	  	  
	  
Organizator:	  	  
ILEU	  e.V.	  	  	  	  u	  saradnji	  sa	  Donau	  Büro	  iz	  	  	  Ulm/Novi	  
Ulm,	  	  Mreža	  podunavskih	  zemalja,	  Europa	  Danet	  
e.V.	  i	  	  House	  of	  Encounter	  	  	  (Haus	  der	  Begegnung).	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Dunav-‐hleb	  tura	  
	  
’’Dunav-‐hleb	  tura’’	  startuje	  u	  martu	  	  2016	  
godine.	  
To	  znači	  da	  će	  se	  pripremati	  i	  peći	  hleb	  i	  iznova	  i	  
iznova	  deliti	  u	  Podunavskoj	  regiji, odnosno u 
Podunavskim zemljama, kao znak prijateljstva.  Hleb 
i peciva će biti pripremani, pečeni i deljeni od strane 
biciklista, pešaka, iz automobila i dopremani 
avionom. Tražimo ljude različitih doba, etničkih 
grupa da učestvuju u aktivnosti hleba, u pečenju i u 
deljenju Dunaskog hleba, kao znak prijateljstva. 
 
 
 
 



 
Hleb će se peći i hlebno testo će se razvijati, deliti 
među pojedincima i grupama koji će takođe ispeći 
svoj hleb i pecivo. 
 
Na sajtu biće objavljene slike sa svakog 
pojedinačnog dešavanja, pečenja hleba. Na taj 
način želimo prikazati masovnost projekta, koliko 
ljudi učestvuje u izgradnji simboluma hleba. 
 

	  
Priprema	  pečenja	  hleba	  u	  edukativnom	  centru	  u	  Ulmu.	  
	  

	  
Tražimo	  saradnike	  koji	  su	  raspoloženi:	  
-‐da	  učestvuju	  u	  ’’Dunav-‐hleb	  tura’’,	  
-‐da	  učestvuju	  u	  organizaciji	  	  ’’Doručak	  na	  
Dunavu’’,	  	  	  
-‐sponzorišu	  posluženje,	  
-‐pomažu	  u	  pronalaženju	  sponzora	  u	  
Podunavskim	  zemljama	  i	  raspoloženi	  su	  	  da	  
budu	  u	  Ulmu	  i	  da	  učestvuju	  u	  organizaciji.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Lekovito	  bilje	  Poljoprivredne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grožde	  iz	  Moldavije	  
Škole	  u	  Vršcu	  
	  

Uživajte	  sa	  nama!	  
	  	  	  Više	  informacija:	  
	  	  	  	  ILEU	  e.V.	  	  	  	  Fakultet	  Ulm	  

	  
	  
	  	  Koordinator	  Projekta:	  
	  	  Carmen	  Stadelhofer,	  Predsednik	  

	  
	  
	  	  Sponzori	  projekta:

	  
	  	  	  Instrukcije	  za	  uplatu	  sponzorstva:	  

	  
	  


