
L'équipe de l'Alliance Française vous prépare une recette 
typique française – déjà bien connue ici : la soupe à l’oignon. 
Venez la déguster. Rendez-vous dans la cour de la brasserie !
 

Dimanche 02/09 
12h-18h - Brasserie Prazdroj Festival de la Soupe
Entrée libre 

PROGRAMME
CULTUREL

SEPTEMBRE 2018

Notre fameuse soirée pour parler en français dans une ambiance 
conviviale, autour d’une bière ou d’un verre de vin revient à la 

rentrée. Ne la ratez pas ! En prime, le quizz pour pimenter 
la soirée.

 

Mercredi 05/09
19h – Frenchie Café Speak-Dating

Gratuit

 

Venez découvrir le centre culturel français en plein cœur de 
Plzen à Nam.Rep.! Notre offre de cours, la médiathèque,  les 
événements culturels, etc.  Vous pourrez aussi goûter à nos 

fameuses crêpes !
 

Lundi 10/09
15h30 – Alliance Française de Plzen Journées Portes Ouvertes

Gratuit

 Ambiance guinguette ce dimanche ! De la pétanque, de la 
musique, du bon vin (ou pastis) et du fromage : prolongez 
encore un peu vos vacances et venez passer un bon moment 
100% français à Plovarna !
 

Dimanche 09/09
17h – Mestska plovarna Guinguette française
Gratuit

 

L’évènement gourmand de la rentrée se déroule ici ! Venez 
goûter à la dégustation de fromages artisanaux et de vins 

français soigneusement préparée par Michaël d’Od Francouze. 
Réservation avant le 21 septembre à af@afplzen.cz

Mardi 25/09
19h – Alliance Française de Plzen Dégustation vins & fromages

Tarif : 150 Kč (membres AF, enfants, partenaires) / 200 Kč (public)

 Une comédie française drôle et sincère sous le signe de la 
rentrée. Rien de mieux pour débuter la nouvelle saison de ciné-
club ! 
Sous-titré en tchèque & pop-corn offert ! 
Durée du film : 81 min.
 

Mercredi 12/09
17h – Alliance Française de Plzen Ciné-club « Le Nouveau » (2015) 
Gratuit

 



Tým Alliance Française pro vás připraví typický francouzský 
recept, který již dobře znáte: francouzskou cibulačku! Přijďte ji 
ochutnat. Budeme se na vás těšit v areálu Prazdroje!
 

Neděle 02/09
12h -18h – v areálu Plzeňského Prazdroje Festival Polévky
Vstup zdarma

KULTURNÍ 
PROGRAM
ZÁŘÍ 2018

Oslavte začátek školního roku procvičením francouzštiny 
v příjemné atmosféře se sklenkou něčeho dobrého. 

Nepropásněte to! Kvíz na vás už čeká!
 
 

Středa 05/09
19h – Frenchie Café Speak-Dating

Zdarma

 

Přijďte objevit špetku francouzské kultury v srdci Plzně na 
náměstí Republiky! Nabídka kurzů, knihovna 

a kulturní akce, na kterých se během roku podílíme. 
Francouzské palačinky už na vás čekají!

 

Pondělí 10/09
15h30 – Alliance Française de Plzeň Den otevřených dveří

Zdarma

 V neděli na vás dýchne atmosféra francouzské guinguette! 
Můžete si zahrát pétanque, poslechnout hudbu a nebo ochutnat 
víno, pastis a lahodné sýry. Prodlužte si prázdniny a přijďte si 
užít tento 100% francouzský den na Plovárně!
 
 

Neděle 09/09
17h – Městská plovárna Guinguette française
Zdarma

 

Zážitek spojený s vůní sýrů a chutí vína na přivítání školního 
roku 

je tu! Přijďte ochutnat domácí sýry a francouzská vína, vše v 
režii Francouze Michaela, kterého znáte z Od Francouze.

Rezervace do 21. září na adrese af@afplzen.cz
 

Úterý 25/09
19h – Alliance Française de Plzeň Ochutnávka vín a sýrů

Tarif : 150 Kč (členové AF, děti, partneři) / 200 Kč (veřejnost)

 Francouzská komedie září vtipem a úpřímností a nese se v 
duchu začátku školního roku. Skvělý start pro zahájení našeho 
filmového klubu. Film s českými titulky a popcornem!
Délka filmu: 81 min
 
 

Středa 12/09
17h – Alliance Française de Plzeň Ciné-club „Nový spolužák“ (2015)
Zdarma

 


