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Speak Dating – spécial Frankofonie 

Středa 1.března od 19h do 22h – Zdarma – Le Frenchie Café 

Rádi byste si popovídali s rodilými mluvčími? Připojte se k nám a 
udělejte si nové známé v pohodové, neformální a frankofonní 
atmosféře s něčím dobrým k pití nebo i jídlu. 
 

 Ochutnávka vín a sýrů 

Čtvrtek 2.března od 19h do 21h – 150/200 Kč – Alliance française 
de Plzeň 

Přijďte ochutnat rozmanitost francouzských vín a sýrů se sýrařem 
Mickäelem Bernonem, který vám rád zodpoví všechny vaše dotazy. 
Ochutnáte výběr sýrů a vín z různých míst Francie.  
150 Kč / 200 Kč 
Rezervace a platba nejpozději do 28.února 2017 na af@afplzen.cz 

 
 Vernisáž – „Hrajeme si na Zemi“ 

Pondělí 6.března od 19h – Zdarma – Alliance française de Plzeň 

Alliance française bude mít ve svých prostorech výstavu „Hrajeme si 
na Zemi“. Přijďte se podívat na amatérské fotografy z celého světa, 
kteří se zúčastnili soutěže pořádané několika různými Alliance 
francaise. Bylo vypráno 45 děl, které budou k vidění po celý měsíc 
Frankofonie v Alliance francaise de Plzeň. K dispozici bude malé 
občerstvení. 
 
 

 
 
 
 
 

Filmový klub pro děti: Ernest a Célestine 

Úterý 7.března 17h-18h – Zdarma – Alliance française de Plzeň 

Nominovaný film na Oscara v roce 2014 v kategorii za nejlepší 
animovaný film, Ernest a Célestine vypráví přímo nemožné příhody 
mezi myškou a medvěděm. I když každý žije v jiném světě, společně 
se jim podaří uniknout těm, kteří je pronásledují.  
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Lucemburského Velkovévodství.  
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 O překladu francouzském - Jiří Dědeček 

Středa 8.března od 17h – Zdarma – Románská knihovna SVK PK 
Básník, skladatel, textař a spisovatel Jiří Dědeček pracoval také šest let 
jako překladatel v Praze. Díky eleganci jeho textů a poezie mohl 
přeložit a přepsat mnoho známých frankofonních písní třeba od 
Gainsbourga nebo Brassesnse.  
Během tohoto večera nám odhalí své tajné techniky, díky kterým 
vznikají jeho vystoupení.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebola – Lékaři bez hranic 

Čtvrtek 9.března 18h-20h – Zdarma – Alliance française de Plzeň 

Člen Lékářů bez hranic byl nakažen Ebolou během epidemie v Sierra 
Leone a přijde se s námi podělit o své zkušenosti do Alliance francaise 
de Plzeň. Přijďte si všichni poslechnout jeho příběh. 

  

 Spisovatelský večer s Lenkou Horňákovou-Civade 
« Les giboulées de soleil » 

Úterý 14.března od 18h – Zdarma – Románská knihovna SVK PK 

Lenka Horňáková-Civade je česká spisovatelka, která nám během 
tohoto večera představí svou knihu Giboulées de soleil, oceněnou 
cenou Renaudot des Lycéens v roce 2016. Tato kniha popisuje život 
několika generací žen v Československu potlačovaném nacizmem a 
během komunistického útlaku.  
Přijďte na setkání se spisovatelkou, jejíž kniha byla oceněna kritiky. 
 

 Komiksový kurz (pro širokou veřejnost) 

Sobota 18.března 9h-12h – 100 Kč – Alliance française de Plzeň 

Naučte se základní techniky komiksu s Honzou Chabrem! Stanete se 
tak dalším Uderzem (autor Asterixe a Obelixe) a můžete si tak vytvořit 
svůj vlastní komiksový svět. 
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Marocký kuchařský kurz 

Pondělí 20.března 17h-19h – Zdarma – Alliance française de Plzeň 

Přijďte ochutnat tajemství marocké kuchyně na kurz, který potěší 
vaše chuťové buňky! Na všem, co si připravíte si samozřejmě i 
pochutnáte!  
Rezervace na af@afplzen.cz  
 

 Přednáška COP22 – Ochutnávka marockých 
produktů 

Pondělí 20.března 19h-21h – Zdarma – Alliance française de Plzeň 

Zúčastněte se přednášky, kterou nám nabídla Francouzská ambasáda 
v Maroku. Marocká členka české společnosti se zúčastnila COP22 v 
Marrakéši a přijde se s námi podělit o své zkušenosti. Tato přednáška 
bude následována ochutnávkou marockých produktů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmový klub: Human (Yann-Artus Bertrand) 

Úterý 21.března 17h a 20h - Měšťanská beseda 

Film Human nám ukazuje krásu Země a její tajemství, které ukrývá. 
Prostřednictvím pichlavých příběhů a obrázků nás film přenáší za 
objevováním sebe sama a našeho nejtemnějšího, ale i nejsvětlejšího 
vlastního já. 
Přijďte  se i vy porovnat s obrazem člověka v tom, co je nám všem 
společné. 
 

 Chvilka s pohádkou 

Úterý 21.března od 17h – Zdarma – Alliance française de Plzeň 

Chvilka s pohádkou přichází se svojí speciální frankofonní edicí! 
Přijďte si s dětmi udělat kouzelné odpoledne (všechny věkové 
kategorie jsou vítány)!  
 
 

 

Slam Poetry 

Středa 22.března od 20h – Zdarma – Anděl Music Bar 

Pojďte se podívat na šampióny belgické a české slam poetry do 
známého místního klubu Anděl Music Baru. Texty belgických slamerů 
budou překládány do češtiny. 
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©  inkman-art.com 

Inkman : kaligrafie 

Středa 29.března od 14h do 18h – Zdarma – DEPO2015 

Připojte se na workshop vedený talentovaným tuniským umělcem 
Inkmanem a objevte tak perfektní prolínání mezi kaligrafií a street-
artem. 
Akce je pořádána ve spolupráci s Arabfestem. 

 
 

Ochutnávka libanonských vín 

Pátek 31.března od 18h – Alliance française de Plzeň 

Přijďte ochutnat výborná libanonská vína, která nám představí 
sommelier Tomáš Blahut. 
Rezervace na www.arabfest.cz  
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