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Alliance Française de Brno
Moravské nám. 15, 602 00 Brno - CZ

www.afbrno.cz / FB: Alliance française Brno
E-mail: info@afbrno.cz, Telefon: +420 608 341 794

Visite à l'Af d'élèves apprenants de français du lycée de Zlín
le 15 décembre 2016 

Studenti francouzštiny ze zlínského gymnázia GJS Zlín
na návštěvě v Alliance française Brno, 15. prosince 2016



Calendrier de l'AF Brno :

23.01 au 26.01 : Ateliers avec Ami Hattab, clown renommé, en partenariat avec la
JAMU, classe de Pierre Nadaud et avec le lycée bilingue Matyas Lerch, classe de Thi-
erry Saint-Arnoult
31.01 : journée portes-ouvertes en 3 temps :
- petit-déjeuner français de 7h à 10h : Prenez du café et un croissant avant d´aller
au travail !
- portes ouvertes de 14h à 18h : possibilité de parler avec un natif, visiter la mé-
diathèque, se renseigner sur les cours, etc.
- ciné-café à 19h30, projection du film " L'assassin habite au 21 " de H-G Clouzot,
1942, sous-titres en anglais
2.02 : Permanence du consulat de France à la médiathèque de l'Alliance française
de Brno de 11h à 13h et de 14h à 16h30
- Vernissage de l'exposition “ ĽIllustration ”, année 1927, 17h00
- Soirée crêpes : match entre la Moravie et la Bretagne, quelles seront les 
meilleures recettes de crêpes et de galettes ? 18h30
21.02 : Ciné-café à 19h30, projection du film " Camille redouble " de Noémie Lvov-
sky, 2014, sous-titres en tchèque

Alliance Française Brno
Avant toute chose, de chaleureux voeux pour la nouvelle année de la part de l’équipe de
l’Alliance française de Brno. Que l’année 2017 vous soit favorable, harmonieuse et géné-
reuse ! Gageons que si chacun de nous met un « petit coup de pouce » pour aider les pro-
jets raisonnables  des autres ou au moins de son entourage à se réaliser, cela aura des
conséquences très favorables pour l’ensemble de notre communauté.

Et si vous aviez justement le projet d’apprendre le français ou de valider vos connaissances
en passant le DELF/DALF tout public, Prim, Scolaire ou Pro ? Voilà une excellente manière
de débuter l'année et d’ouvrir de nouvelles perspectives dans votre vie privée ou profes-
sionnelle. C’est le moment ou jamais ! Pour vous le prouver je vous dois bien une confi-
dence. Eh oui, contrairement aux discours pessimistes, le français continue de rayonner
autour du monde. Mieux, il prend de l’ampleur et accroît son influence dans de nombreux
environnements. D’après une très récente et très sérieuse enquête de l’Institut Européen
d’Administration des Affaires, le français serait la troisième langue la plus parlée dans le
monde et la deuxième langue la plus enseignée. De quoi imaginer un bel avenir.

Le français c’est maintenant, à l’Alliance française de Brno bien sûr !  

Eric Baude



Kalendář Alliance Française:

23.- 26.1.: Klaun Ami Hattab a jeho workshop. Ve spolupráci s JAMU a bilingvním
gymnáziem Matyáše Lercha. 

31.1.: Den otevřených dveří v Alliance française Brno :
- Francouzská snídaně, 7-10 h. Dejte si u nás kafíčko a croissant, než se půjdete do
práce! Rezervace nutná.
- Od 14 do 18 h možnost popovídat si s rodilým mluvčím, podívat se do mediatéky,
informovat se o kurzech aj.
- Ciné-café, promítání filmu Vrah bydlí v čísle 21 (L'assassin habite au 21), 1942,
režie Henri-Georges Clouzot, v původní znění s anglickými titulky, v 19.30 h

2.2.: Přítomnost francouzského konzulátu, mediatéka AF Brno, 11-13 h; 14-16.30 h
- Vernisáž výstavy “ ĽIllustration ”, année 1927, 17 hodin
- Bretaňský večer s bretaňskou kuchyní (palačinky a galettes). Kdo bude mít lepší
palačinky a galettes? Češi nebo Francouzi? Přineste své výtvory a ochutnávejte!
18.30 h

21.2.: Ciné-café, promítání filmu Camille redouble, 2014, režie Noémie Lvovsky,
v původním znění s českými titulky, v 19.30 h

Alliance Française Brno

Ze všeho nejdříve bych vám rád jménem celé Alliance française Brno srdečně popřál
vše nejlepší do nového roku. Nechť je rok 2017 pro vás rokem příznivým, harmonic-
kým a štědrým. Není pochyb, že pokud každý z nás přiloží ruku k dílu v některém ze
smysluplných projektů nebo pomůže někomu ze svého okolí uskutečnit jeho sen,
příznivě to ovlivní celou společnost.

Máte v úmyslu naučit se francouzsky nebo stvrdit své znalosti složením některé
z jazykových zkoušek DELF nebo DALF? Není lepší způsob, jak vykročit do nového
roku a jak získat nové vyhlídky v soukromém nebo profesním životě. Právě teď je ten
správný čas! A abych vás o tom přesvědčil, s něčím se vám svěřím. Navzdory všem
těm pesimistickým řečem, francouzština ve světě svůj vliv neztrácí. Naopak, stává se
jazykem čím dál rozšířenějším a její vliv v četných oblastech roste. Podle výsledků
nedávné studie vypracované Evropským institutem pro správu a obchod by se fran-
couzština měla stát třetím nejrozšířenějším mluveným jazykem a druhým nejvíce vy-
učovaným jazykem na světě. A to jsou pro francouzštinu skvělé vyhlídky. 

Neváhejte a začněte se učit francouzsky už nyní − Alliance Française Brno je takový
malý kousek Francie, kde se pořád něco děje. 

Eric Baude



La Villa Bergl : ľhistoire du bâtiment qui abrite
l'Alliance française

La villa Bergl est un bâtiment singulier qui se trouve sur la place de la Moravie,
à l’angle des rues Lidická et Koliště. Le projet architectural a été élaboré par le grand
architecte viennois Jindřich Ferstl. Celui-ci était destinée à Jan Bergl, marchand de
cuir de son état et propriétaire d’une usine. Construit entre 1850 et 1862, ce bâti-
ment de style néo-gothique intègre également des détails de style gothique
“Windsdor” ce qui lui permet de se distinguer des  immeubles voisins.

A l’intérieur de la villa les plafonds sont hauts et les couloirs spacieux. On trouve
au premier étage une salle avec un élégant plafond en verre à laquelle on accède
par l’escalier principal. Le premier étage est aujourd’hui occupé et animé par nos
amis de l’Institut autrichien. Quant à l’Alliance française, elle a investi le deuxième
étage. 

Après le décès de Jan Bergl, le bâtiment fut vendu en 1888 et réaménagé sous les
conseils de l'architecte August Prokop. Puis la famille Bochner, une famille del’aris-
tocratie originaire de Stražisko près de Prostějov, prit possession de l'édifice.
Il existait encore à ce moment-là un marché au cuir au rez-de-chaussée du bâti-
ment.La famille Bochner transforma celui-ci en un café moderne. Le premier pro-
priétaire du café, Otto Biber, tenait un autre établissement réputé dans la rue
Lidická. La famille Bochner délaissa la villa et elle fut vendue à Eugenie Klein, ba-
ronne de Wiesenberg. Le café d’Otto Biber qui connaissait un grand succès ferma
ses portes. La villa changea de mains une nouvelle fois en 1945. Elle fut rachetée
cette fois par le baron Štěpán Haupt, député et président de la Chambre de com-
merce et d'artisanat. La villa devint la propriété, à partir de 1928, du Musée tché-
coslovaque d'agriculture. Le café fut ainsi rebaptisé sous le nom de café Muzeum »
par son nouveau propriétaire Jindřich Ševčík. Au cours du siècle dernier, les lieux
ont aussi servi comme siège pour diverses organisations. La villa appartient désor-
mais à la ville de Brno. 

Plus d´informations en tchèque  : http://brnoweb.webnode.cz/zajimava-
mista/berglova-vila/

Berglova vila

Berglova vila je zajímavá výrazná budova, která se nachází na Moravském náměstí
na nároží ulic Lidická a Koliště. Projekt paláce navrhl významný vídeňský architekt
Jindřich Ferstl pro zámožného továrníka a obchodníka s kůží Jana Bergla. Budova
ve stylu novogotické architektury s prvky windsdorské gotiky byla vystavěna
v letech 1850 – 1862. V dnešní výstavbě tento objekt svým nevšedním vzezřením
opravdu vyčnívá. 



Interiéry této budovy jsou řešené velmi velkoryse, s vysokými stropy a vzdušny ́mi
chodbami. Zvláštním prvkem je schodišťová hala s prosklenyḿ stropem. V reprezen-
tativních prostorách 1. podlaží se nacházejí sály a kancelar  rakouského Institutu.

Po smrti původního majitele Jana Bergla roku
1888 byla na přání nového majitele prove-
dena přestavby vily, kterou projektoval archi-
tekt August Prokop. Novy ́mi majiteli se stali
členové rodiny Bochnerů, šlechticů pocháze-
jících ze Stražiska u Prostějova. V přízemí
hlavní budovy se v té době nacházela tržnice
na kůže, kterou Bochnerovi proměnili v mo-
derní kavárnu. Jejím prvním majitelem se stal
Otto Biber, ktery ́ již vlastnil známou kavárnu
na Lidické ulici. Rodina Bochnerů však vilu
brzy opustila a prodala ji Eugenii Kleinové, baronce z Wiesenbergu. Biberova kavárna
však ve vile fungovala dál a těšila se velké oblibě. Palác znovu změnil svého majitele
roku 1915, kdy jej koupil baron Štěpán Haupt, zemsky ́poslanec a prezident Obchodní
a živnostenské komory. Od roku 1928 byl objekt majetkem Československého země-
dělského muzea. Tehdy byla kavárna přejmenována na Muzeum a změnila i svého
majitele, ktery ́m se stal Jindřich Ševčík. V průběhu minulého století byla vila sídlem
různých organizací. Dnes patří ten villa Bergl pod správu města Brna.

Více zde: http://brnoweb.webnode.cz/zajimava-mista/berglova-vila/ 



La galette des rois ! Une tradition bien vivante !

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes) :

- 2 pâtes feuilletées
- 100 g de poudre d'amandes
- 75 g de sucre semoule
- 1 oeuf
- 50 g de beurre mou quelques gouttes

d'extrait d'amande amère
- 1 jaune d'oeuf pour dorer
- 1 fève

Préparation de la recette :

Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).

Disposer une pâte dans un moule à tarte, la piquer avec 1 fourchette.

Mélanger dans un saladier tous les ingrédients (poudre d'amandes,
sucre, oeuf, beurre mou et extrait d'amande amère).

Etaler la préparation sur la pâte, y mettre la fève (sur un bord, pour mini-
miser les chances de tomber dessus en coupant la galette!).

Refermer la galette avec la seconde pâte et bien souder les bords.

A l'aide d'un couteau, décorer la pâte en y traçant des dessins et dorer
au jaune d'oeuf (dilué dans un peu d'eau). 

Percer le dessus de petits trous pour laisser l'air s'échapper, sinon elle
risque de gonfler et de se dessécher.

Enfourner pendant 30 minutes environ (surveiller la cuisson dès 25 mi-
nutes, mais ne pas hésiter à laisser jusqu'à 40 minutes si nécessaire).

source: marmiton.org
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Tříkrálový koláč! (Galette des rois)

Doba na přípravu: 15 minut
Doba na pečení: 40 minut

Ingredience pro 6 osob:

- 2 listová těsta
- 100 g mandlové mouky
- 75 g cukru
- 1 vejce
- 50 g změklého másla 
- několik kapek přírodního extraktu

z hořkých mandlí (mandlová esence)
- 1 žloutek na potření (zezlátnutí těsta)
- 1 bob (předmět z porcelánu)

Postup:

Troubu předehřejte na 210 °C.

Těsto rozprostřete do formy na koláč a propíchejte ho vidličkou. 

V míse smíchejte všechny zbylé ingredience – mandlovou mouku, cukr,
vejce, změklé máslo a extrakt z hořkých mandlí.

Směs rozprostřete na listové těsto a ukryjte do ní bob, nejlépe k okraji
formy, to aby se bob nenašel hned při porcování. 

Druhé listové těsto rozválejte do tvaru formy a koláč jím přikryjte, okraje
dobře spojte.

Na vrchní část koláče nakreslete nožem například mřížku, a potřete
ji žloutkem naředěným s vodou. 

Koláč na několika místech propíchejte vidličkou, aby z něj při pečení
mohl utíkat horký vzduch, jinak by se mohl koláč nafouknout a vysušit
se. 

Pečte asi 30 minut při 210 °C. Po 25 minutách koláč průběžně kontro-
lujte, pokud bude třeba, pečte ho až 40 minut. 

Zdroj: marmiton.org



Nos 7 mots préférés de la langue française
Našich 7 nejoblíbenějších francouzských slov

Croissants 
Petit prince 
Beau 
France 
Baguette
Tour de France
Paris

7 bonnes raisons d'apprendre le français selon les élèves du
lycée de Zlín

7 důvodů, proč je podle žáků zlínského gymnázia dobré
učit se francouzsky

1) Les Français n’aiment parler l’anglais. 
2) On parle français au Canada, en Belgique en Afrique. 
3) Beaucoup de gens ne parlent pas le français en République tchèque. 
4) C’est une aide pour apprendre d’autre langue. 
5) On peut travailler en France. 
6) La langue française est belle. 
7) Beaucoup d’écrivains célèbres ont écrit en français comme par exemple A.
de Saint Exupéry.

è èâ â
77 ç ç

Visite des élèves du lycée de Zlín
L'équipe de l'Alliance française de Brno a eu le plaisir d'accueillir les élèves du lycée
de Zlín le 15 décembre dernier. Les étudiants ont visité l'Alliance puis ont participé
aux différentes activités organisées : jeux, questionnaires et ateliers d'écriture. Nous
publions dans cette édition du P'tit Papier les écrits des élèves sans les avoir modi-
fié.

Návštěva žáků ze zlínského gymnázia 
Tým Alliance française Brno měl to potěšení 15. prosince 2016 přivítat žáky Gymnázia
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín, kteří přijeli do Brna na náv-
štěvu a zúčastnili se aktivit, které pro ně AF připravila – na programu byly hry, kvízy
a dílna psaní. Texty, které žáci vytvořili, uveřejňujeme v tomto čísle Le P´tit Papier v
jejich původním znění.



Ils racontent ensemble en français… / Všichni vyprávějí ve francouzštině…

" Ce matin, le 15 décembre, on avait la possibilité de visiter l’Alliance française de
Brno. On a pris le bus de notre lycée à Zlín et on est descendu devant le centre com-
mercial Vaňkovká. On a fait des courses pour acheter des cadeaux de Noël. Ensuite
on a découvert le coeur historique de Brno en explorant les petits coins de la cathé-
drale de saint Pierre et Paul. Après on est arrivé à la place du marché au choux on on
a tous pris la photo ensemble. Pendant notre temps libre on a acheté des produits
artisanaux ainsi que du thé. Après avoir pris le déjeuner on a finit notre voyage en
visitant l’Alliance française où on a été accueilli avec attention. Les responsables ont
préparé pour nous des activités, des discussions. On a tous beaucoup apprécié et on
a été reconnaissant d’avoir eu la chance de visiter l’Alliance française. On voudrait
vous remercier pour cette opportunité. "

Tomáš Müller, Jana Kupcová, Markéta Neudeková, Jan Zvoniček, Monika Bartošiková

Alliance française Brno
Moravské nám. 15, 602 00 Brno - CZ 
www.afbrno.cz / FB: Alliance française Brno 
E-mail: info@afbrno.cz, Telefon: +420 608 341 794



Nabídka kurzů v Alliance française Brno

Mluvte francouzsky!

Zápisy jsou otevřeny od 9. ledna.
Jen AF Brno nabízí to nejširší spektrum kurzů, od začátečníků až po C1, gramatiku
i konverzaci, zkoušky i intenzivní kurzy, pro děti, mládež i dospělé, ve skupině i pro
jednotlivce. Více než 100 kurzů ročně! Od nového semestru nově gramatické opa-
kovací kurzy i obecná francouzština pro úroveň C1. 

9. 1. - 12. 2. 2017 Zápisy do letního semestru
20. 2. - 4. 6. 2017 Letní semestr 2016/2017

Obecná francouzština
V kurzech se procvičují všechny jazykové dovednosti - poslech, porozumění psa-
nému, ústní a písemný projev. V rámci kurzu vyučujeme gramatiku a systematicky
ji procvičujeme v kontextu situací každodenního života.

Kurzy konverzace

Konverzace A1/A2
Konverzace pro všechny, kteří mají za sebou alespoň jeden semestr francouzštiny.
I s malou slovní zásobou lze konverzovat, přesvědčte se o tom!

Konverzace A2/B1
Úroveň vhodná pro všechny, kteří jsou již schopni ve francouzštině formulovat svůj
názor, i když stále dělají chyby. Kurz je vhodný i pro středoškoláky, kteří potřebují
získat jistotu v ústním projevu. S lektorem budete probírat témata každodenního
života.

Konverzace B1/B2
V kurzu budete pracovat na pokročilejší slovní zásobě daných témat, prezentaci
a obhajobě svých názorů. Kromě situací každodenního života se témata dotýkají
i aktuálního dění a fenoménů doby. Je určen těm, kteří se francouzsky umí výborně
vyjadřovat, i když stále dělají chyby.

Konverzace B2/C1
Kurz pro velmi pokročilé uživatele, kteří v projevu již nemají žádné výraznější
chyby. Tematicky je kurz zaměřen na aktuální témata a obecně společenská te-
mata.

Konverzace C1
Kurz pro velmi pokročilé uživatele na úrovni rodilých mluvčích. Tematicky je kurz
zaměřen na aktuální témata a obecně společenská témata.

C1 actualités
Tento kurz je výhradně pro posluchače, kteří se s francouzštinou stýkají velmi
často, dokáží se výborně vyjadřovat a touží se dozvědět a diskutovat o novinkách
a aktuálním dění především ve Francii. Velká část kurzu je věnovaná debatám.



Příprava na DELF/DALF

V kurzu se velmi intenzivně procvičují všechny části zkoušky - poslech, mluvená i
psaná produkce, porozumění textu.

Francouzština pro děti a mládež

Naším cílem je:

- nabídnout možnost výuky francouzského jazyka pro děti od 2. třídy

- vytvořit pro děti pevné základy jazyka pro další studium na druhém stupni ZŠ
a na střední škole a zároveň v dětech vypěstovat pozitivní vztah k novému jazyku

French for English speaking

Would you like to start your French in the Czech Republic? It is possible!

The biggest French center in the South Moravia has a special offer :
courses of French for English-speaking, level False Beginner!

Do not hesitate and join us, every Wednesday from 5 p.m. to 6:30 p.m.

Intenzivní kurzy

• od pondělí do pátku
• 5 dní• 13.-17. února 2017
•17:00-20:15
•3 hodiny/den
• 4-6 lidí ve skupině
• konverzace, gramatika, procvičování, hry
• materiály v ceně
• 2100,-Kč

Jak a kde se zapsat?

Přes internet

- vyplněním přihlášky na www.afbrno.cz a jejím odesláním pomocí tlačítka na
konci stránky. 

Ve spodní části nezapomeňte vybrat kurz, do kterého se chcete
přihlásit. Formulář jednoduše odešlete pomocí tlačítka “VALIDER”. 

Do pěti pracovních dnů Vám od nás dojde emailem
potvrzení přijetí přihlášky a podklady k platbě.

- vyplněním přihlášky přímo v kanceláři AF
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Le P'tit Papier janvier / février 2017
Le P'tit Papier leden/únor 2017

Exprimez-vous ! Vous avez vécu une expérience intéressante dans un pays
francophone ? Vous souhaitez la partager avec nos lecteurs ? Ecrivez-nous :
info@afbrno.cz

Máte zajímavé zkušenosti a zážitky z frankofonních zemí? Chcete se o ně
podělit s našimi čtenáři? Napište nám: info@afbrno.cz

Ce journal est réalisé grâce à l’aide et la participation des bénévoles
de l’Alliance française.

Tyto noviny jsou vydávány díky pomoci a přispění dobrovolníků
Francouzské aliance.

Equipe de rédaction et de traduction :
Eric Baude, Virginie Le Tallec, Tereza Uřičářová, Lenka Pavličová.
Mise en page : AndREY.

info@afbrno.cz, www.afbrno.cz


