
Speak Dating
5.dubna od 19 hodin 

Le Frenchie Café 

Rádi byste si popovídali s rodilými mluvčími v přátelské a neformální 
frankofonní atmosféře a poznali tak nové lidi a společně přivítali jaro? 
Přidejte se k nám 5.dubna od 19 hodin v Le Frenchie Café na naší pravidelné 
akci Speak dating.

Kulturní program
 Duben

O překladu francouzském -
Jovanka Šotolová a Katarína Horňáčková

5.dubna od 17 hodin v Románské knihovně 
SVK PK

Oddělení Románské knihovny SVK PK by Vás rádo pozvalo, abyste přišli objevit 
překladatelské a nakladatelské prostředí díky setkání s Jovankou Šotolovou a 
Katarínou Horňáčkovou. Tyto pozvané dámy budou mluvit jak o překladatelských 
praktikách, o roli překladatele, tak i o výběru nakladatelství francouzských 
knih.



Filmový klub: Vzpomínky od Jean-Paul Rouve
11.dubna od 19 hodin 

Alliance Française

Filmový klub Alliance Française de Plzeň Vás rád přivítá na svém promítání 
posledního snímku od francouzského herce a režiséra Jean-Paul Rouve. 

Romainovi je 23 let a sní o tom, že se stane spisovatelem. Jeho babičce je 
82 let a cítí, jak se vzdaluje od života. Když se Romain dozví, že utekla z 
domova důchodců, vydá se jí hledat pomocí všech vzpomínek.

Campus France
12.dubna od 17 hodin 

Alliance Française

Alliance Française de Plzeň bude ve svých prostorech hostit organizaci 
Campus France se svojí akcí setkání bývalých frankofonních studentů s 
různými společnostmi a podniky. Nezbytná rezervace.



Knižní blešák
18.-20.dubna 2017 od 13 do 19 hodin 

Alliance Française de Plzeň

Romány, paměti, komiksy, specializované slovníky, encyklopedie, naučné 
knihy, časopisy, ... Přijďte si najít knížku, která Vás zaujme během třech 
dní! Knížky jsou především ve francouzštině.
Cena knih: dobrovolný příspěvek

O překladu francouzském- Tomáš Havel
19.dubna od 17 hodin v Románské knihovně 

SVK PK

Oddělení Románské knihovny SVK PK by Vás rádo pozvalo, abyste přišli objevit 
práci Tomáše Havla. Překladatel autorů jako jsou Pierre Lemaître, Alain Mabanckou, 
Hédi Kaddour nebo Jean Teulé. Přijďte si s ním popovídat o překladu francouzských 
literárních děl!



Chvilka s pohádkou
25.dubna od 17 hodin 

Alliance Française

Přijďte si s dětmi udělat kouzelné odpoledne (všechny věkové kategorie 
jsou vítány)!

Debata na téma prezidentských voleb ve Francii
26.dubna od 17 hodin 

Alliance Française

Přijďte na diskuzní přednášku na téma - První kolo prezidenstkých voleb ve 
Francii, pořádanou Akademickým spolkem studentů politických věd Západočeské 
univerzity v Plzni. 

Mezi pozvanými hosty bude paní Kateřina Etrychová, redaktorka zahraniční 
redakce České televize a pan PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. z Katedry politologie na 
Západočeské univerzitě v Plzni.


