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Festival polévky
3. září od 12 hodin Nádvoří Plzeňského Prazdroje

Vstupné zdarma

Tým Alliance Francaise de Plzeň pro Vás opět připraví speciální recept polévky, který představí 
na již tradiční akci festivalu Živá ulice na Festivalu polévky na nádvoří Plzeňského Prazdroje.

Speak Dating 
5. září v 19 hodin v Le Frenchie Café

Vstupné zdarma

Máme tu začátek školního roku a s ním pokračování naší pravidelné konverzační akce Speak 
dating! Přidejte se k nám a pojďte si popovídat s rodilými mluvčími do příjemného prostředí 
kavárny Le Frenchie Café.



Francouzský den na plovárně La Guinguette
10. září od 11 hodin Městská plovárna Plzeň

Vstupné dobrovolné

Přijďte si s námi užít pohodový den u řeky za doprovodu příjemné hudby, aktivit pro děti a 
dospělé, o jídlo a pití také nebude nouze.  

 Filmový klub: Week-ends
13. září od 19 hodin v Alliance Francaise de Plzeň

Vstupné zdarma

Stavte se odreagovat do našeho filmového klubu, kde pro tentokrát budeme promítat komedii/
drama Week-ends o lásce a přátelství dvou párů dlouhhodobých přátel, kteří společně tráví 
víkendy v Normandii. Film je z roku 2012 od režisérky Anne Villaceque.



Mezinárodní festival Divadlo: Smutek/Tristesse
16. a 17. září Nová scéna DJKT

Vstupenky: www.festivaldivadlo.cz, www.plzenskavstupenka.cz

V rámci Mezinárodního festivalu Divadlo bychom Vás rádi pozvali na divadelní hru ve 
francouzském jazyce s názvem Tristesse od belgicko-francouzského souboru Das Freulein, 
která se bude hrát dva dny po sobě na Nové scéně DJKT.

Ochutnávka vín a sýrů Od Francouze
19. září od 19 hodin v Alliance Francaise de Plzeň

Vstupné 200 Kč, členové AF 150 Kč

Všichni určitě už znají místního sýraře Mmickaela Bernona a jeho výbornou 
nabídku sýrů a vín. Přijďte k nám ochutnat několik typů sýra a dozvědět se 
něco o jejich původu a přípravě.



Chvilka s pohádkou
26. září od 17 hodin v Alliance Francaise de Plzeň

Vstupné zdarma

Oblíbený večírek pro naše nejmenší, ale i rodiče navazuje po prázdninové 
pauze s dalšími písničkami a pohádkami jako vždy v Alliance Francaise de 
Plzeň. Akce je určená jak pro české, tak frankofonní děti.

Festival Indiánské léto
15. září až 15. října Břasy

Festival Indiánské léto pořádá místní umělkyně Eva Roučka, která zve 10 
francouzských umělců různých odvětví na rezidenci, kde během jednoho 
měsíce budou společně tvořit a na konci každého týdne proběhne výstava 
jejich děl.


