
5–30/11
Výstava Tour de France 
očima Markéty Navrátilové

Alliance française, nám. Republiky 12
vstup volný

Výstava jedinečných fotografií světoznámé 
fotografky, jediné ženy, která měla 
možnost fotografovat Tour de France 
přímo z motocyklu v rámci pelotonu. 
Výstava je prodejní, vystavené fotografie 
ve formátu A2 je možné si zakoupit.

5/11 
so

Ochutnej Francii! 
Farmářské trhy na náměstí Republiky 
a kapela Maswakka

náměstí Republiky
8:00–12:00 / vstup volný

Francouzské víno a lahůdky, levandulová 
kosmetika a další chutě a vůně Francie 
na Farmářských trzích v Plzni. Hudební 
doprovod kapela Maswakka. 

5/11 
so

Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Malá velká banda

CineStar, OC Olympia Plzeň
13:30 / 70 Kč

— Francie / 106 min / 11+
V kolektivu nepříliš oblíbený Aimé je k jeho 
překvapení přibrán do party čtyř starších dětí, 
které jsou těmi nejdrsnějšími v celé škole. 
Jejich volba však má jiný důvod, než touha 
po kamarádství. Aimé hraje nezáviděníhodnou 
roli v jejich plánu, který spočívá v sabotáži 
místní toxické továrny, jenž znečišťuje řeku. 
Jak už tomu tak ale bývá, události naberou 
úplně odlišný směr. Partu čeká jízda plná 
nečekaných zvratů, černého humoru a těžkých 
morálních rozhodnutí, které snímek podává 
s neotřelým nadhledem.

6/11 
ne

Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Dej mi křídla

CineStar, OC Olympia Plzeň
19:00 / 70 Kč

— Francie, Itálie / 91 min / 12+
Thomas využívá bohatství svých rodičů 
naplno. Zanechá studia na univerzitě, celé 
noci tráví v barech a dny prospí v posteli. 
Jednoho dne však jeho otec, velmi uznávaný 
lékař, dojde k závěru, že syna od peněz 
odřízne. Tím Thomase přinutí, aby mu 
pomohl s jedním malým, vážně nemocným 
pacientem. Dvanáctiletý Marcus žije sám se 
svou matkou a od dětství trpí vážnou nemocí. 
Celé dny tráví v ústavu, kde má školu a stálou 
lékařskou péči. Thomase čeká něco, na co 
nebyl zvyklý, a Marcus pozná někoho, komu 
ze začátku nechce vůbec důvěřovat. Jejich 
přátelské pouto se ale postupně zesiluje. 
Jedno setkání oběma navždy změní život…

7/11 
po

Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Yuku a himalájská květina

CineStar, OC Olympia Plzeň
8:30 / 70 Kč

— Belgie, Francie / 65 min / 6+
Malá myška Yuku žije se svou rodinou 
v podzemních útrobách starého hradu. 
Nejvíce času tráví u své babičky, která 
vypráví všemožné legendy a tajuplné 
příběhy, skrze které předává moudrost 
a ponaučení. Poté, co babička začne 
slábnout a zmíní, že je připravena se vydat 
na poslední pouť, Yuku najde v jedné z jejích 
knížek pozoruhodný příběh o himalájské 
květině, která je schopná přinést nehasnoucí 
světlo. Yuku se rozhodne poprvé opustit 
hranice domova, vydat se na dobrodružnou 
cestu a květinu babičce přinést.

8/11 
út

Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Yuku a himalájská květina

Gymnázium Františka Křižíka, 
Sokolovská 54
17:00 / 60 Kč

— Belgie, Francie / 65 min / 6+
Malá myška Yuku žije se svou rodinou 
v podzemních útrobách starého hradu. 
Nejvíce času tráví u své babičky, která 
vypráví všemožné legendy a tajuplné 
příběhy, skrze které předává moudrost 
a ponaučení. Poté, co babička začne 
slábnout a zmíní, že je připravena se vydat 
na poslední pouť, Yuku najde v jedné z jejích 
knížek pozoruhodný příběh o himalájské 
květině, která je schopná přinést nehasnoucí 
světlo. Yuku se rozhodne poprvé opustit 
hranice domova, vydat se na dobrodružnou 
cestu a květinu babičce přinést.

9/11 
st

Le Rendez-vous

Na břehu Rhôny, Bezručova 153
18:00 / vstup volný

konverzační setkání 

10/11 
čt

Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Malá velká banda

CineStar, OC Olympia Plzeň
8:30 / 70 Kč

— Francie / 106 min / 11+ 
V kolektivu nepříliš oblíbený Aimé je k jeho 
překvapení přibrán do party čtyř starších dětí, 
které jsou těmi nejdrsnějšími v celé škole. 
Jejich volba však má jiný důvod, než touha 
po kamarádství. Aimé hraje nezáviděníhodnou 
roli v jejich plánu, který spočívá v sabotáži 
místní toxické továrny, jenž znečišťuje řeku. 
Jak už tomu tak ale bývá, události naberou 
úplně odlišný směr. Partu čeká jízda plná 
nečekaných zvratů, černého humoru a těžkých 
morálních rozhodnutí, které snímek podává 
s neotřelým nadhledem.

10/11 
čt

Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Ušák Chicky a Zlokřeček

Gymnázium Františka Křižíka, 
Sokolovská 54
10:15 / 60 Kč

— Belgie, Francie / 92 min / 8+
Malý králík Chicky je od narození jiný než 
ostatní, je totiž napůl kuřetem a napůl zajícem. 
Jako malého si ho adoptoval slavný zajíc 
Petr. Chicky chce zapadnout mezi ostatní, 
jenže přes jeho odlišnost to není jednoduché. 
Je velkým nešikou, ale nechybí mu odvaha 
a nadšení do každého dobrodružství. 
To největší dobrodružství ho potká, když 
z vězení uteče velký padouch a zároveň 
Chickyho strýc, kterému jde o Petrův trůn. 
Společně s želvákem Abem a bojovnou 
skunčicí Meg se vydávají vstříc nebezpečnému 
dobrodružství za záchranou trůnu.

10/11 
čt

Beseda s fotografkou 
Markétou Navrátilovou 
a cyklistou Romanem Kreuzigerem, 
moderuje Alexandr Kliment

Radnice města Plzně – Velký klub, 
nám. Republiky 1
17:00 / 50 Kč

Beseda se světoznámou fotografkou 
Markétou Navrátilovou a cyklistou 
Romanem Kreuzigerem na téma Tour 
de France. Moderuje Alexandr Kliment. 

10/11 
čt

Vernisáž výstavy
Tour de France očima 
Markéty Navrátilové

Alliance française, nám. Republiky 12
19:00 / vstup volný

Vernisáž výstavy fotografií světoznámé 
fotografky Markéty Navrátilové, která 
se prosadila na světové úrovni fotografiemi 
ze sportovního prostředí, zejména cyklistiky. 
Ochutnávka francouzských vín. 

11/11 
pá

Křest knihy Zbyňka Kašpara
Paříž město lásky a nenávisti

Alliance française, nám. Republiky 12
17:30 / vstup volný

Po úspěšných knihách Kruté příběhy sladké 
Francie I. a II, a Cesta do hlubin Italovy duše 
(a žaludku) přichází plzeňský spisovatel 
a průvodce Zbyněk Kašpar s další knihou pro 
všechny milovníky Francie, kterou tentokrát 
věnoval Paříži.  Autor vám poradí, kde se 
v Paříži dobře najíst, a přitom bude vypravovat, 
jaké příběhy se odehrály v těch nejslavnějších 
pařížských restauracích. Edith Piaf, Charles 
de Gaulle, Jean-Paul Belmondo, Albert Camus, 
Mata Hari, Christian Dior či slavný lupič 
Cartouche... S nimi i s mnoha dalšími slavnými 
osobnostmi se čtenář setká na stránkách 
této knihy, která se snaží proniknout co 
nejhlouběji pod povrch tohoto úchvatného 
města a přiblížit čtenářům prostřednictvím 
příběhů jeho současnost, historii i gastronomii.

12/11 
so

Francouzská sobota pro děti

Alliance française, nám. Republiky 12
9:00–17:00 / 800 Kč

Francouzská sobota aneb jednodenní 
příměstský tábor je určena pro děti 
ve věku 6-12 let, pro úplné francouzské 
začátečníky i pro ty, kteří tento jazyk 
znají již ze školy nebo z kurzů. Děti se 
mohou těšit na hry, výlet a tvoření a hlavně 
francouzštinu, která všechny tyto aktivity 
propojí. Přihlášky zasílejte do 31.10. 2022 
na e-mail direction.plzen@alliancefrancaise.cz.

13/11 
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Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Malá velká banda

CineStar, OC Olympia Plzeň
13:30 / 70 Kč

— Francie / 106 min / 11+ 
V kolektivu nepříliš oblíbený Aimé je k jeho 
překvapení přibrán do party čtyř starších dětí, 
které jsou těmi nejdrsnějšími v celé škole. 
Jejich volba však má jiný důvod, než touha 
po kamarádství. Aimé hraje nezáviděníhodnou 
roli v jejich plánu, který spočívá v sabotáži 
místní toxické továrny, jenž znečišťuje řeku. 
Jak už tomu tak ale bývá, události naberou 
úplně odlišný směr. Partu čeká jízda plná 
nečekaných zvratů, černého humoru a těžkých 
morálních rozhodnutí, které snímek podává 
s neotřelým nadhledem.

15/11 
út

Chvilka s pohádkou

Alliance française, nám. Republiky 12
16:30 / zdarma

Kulturně-vzdělávací aktivita otevřená všem 
dětem a mládeži do 15 let. Na akci není 
nutné se předem registrovat, mluvit česky 
nebo francouzsky. Vycházíme z tradice 
francouzských l‘Heure du conte, které 
pravidelně pořádají téměř všechny knihovny 
ve Francii. Základem Chvilky s pohádkou 
je čtení či vyprávění příběhů ve francouzském 
a českém jazyce dobrovolníky. Během 
čtení se pracuje s různými rekvizitami, 
zvukem, hudebním doprovodem, loutkou 
atd. Text tak ožije a stane se přechodem 
mezi ústním vyprávěním a knihou. 

16/11 
st

Degustace vín: 
Provence proti Moravě

Alliance française, nám. Republiky 12
19:00 / 450 Kč

Srovnejte francouzská a moravská vína, 
prožijte souboj chutí. Srovnávací degustace 
3 moravských a 3 provensálských vín jejíž 
součástí bude i malé pohoštění. Večerem 
provedou vinař a spolumajitel internetového 
obchodu s víny Vinil Vladislav Štrbáň 
a spisovatel, průvodce a milovník Francie 
Zbyněk Kašpar. Akce se koná, zúčastní-li 
se minimálně 10 osob, maximálně počet 
účastníků je 20, zájmeci se hlásí předem 
na email: direction.plzen@alliancefrancaise.cz.

17/11 
čt

Le Petit Rendez-vous

Alliance française, nám. Republiky 12
9:30-11:00/ 100 Kč

Konverzační setkání pro rodiny s dětmi. 

22/11 
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Projekce filmového klubu Plzeň: 
Mikulášovy patálie

Kinosál Měšťanské besedy,
Kopeckého sady 13
17:00 / 120 Kč

— Francie/Belgie, 2009 / 91 min 
Kouzelné příhody jednoho malého chlapce 
na motivy knihy René Goscinnyho, 
Jeana_Jacquese Sempého ožívají ve filmu. 
Vždycky jsem říkal mamince, že když budu 
pořádně zlobit, jednou o mně natočí film a ten 
bude senzační, ale maminka se vět-šinou 
rozplakala a tatínek výhružně složil noviny, 
ale to nevadí. Já je mám rád i tak, asi víc 
než kluky ze školy, se kterými je fakt děsná 
legra-ce… aneb Mikuláš a jeho zběsilí 
spolužáci Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín 
a Viktorín na filmovém plátně. (Jedno dítě 
v doprovodu dospělého má vstup ZDARMA.)

22/11 
út

Projekce Filmového klubu Plzeň: 
Událost

Kinosál Měšťanské besedy, 
Kopeckého sady 13
19:30 / 120 Kč

— Francie, 2021 / 100 min 
Anne je bystrá, mladá studentka, která 
má  před sebou slibnou budoucnost. Když 
však otěhotní, možnost dokončit studium 
a vymanit se z omezení plynoucích 
z jejího sociálního původu se rozplyne. 
S blížícími se závěrečnými zkouškami 
a rostoucím břichem se Anne rozhodne 
jednat, i kdyby měla čelit hanbě a bolesti, 
i kdyby kvůli tomu měla riskovat vězení... 

23/11 
st

Cestovatelský večer 
s Katkou Kaderovou

Alliance française, nám. Republiky 12
19:00 / 50 Kč

Katka Kaderová během cestovatelského večera 
provede pohořím Vosges a pěšími výlety, 
které zde podnikla. Představí nejznámější 
trasy a jejich značení, včetně projekce 
doprovodných fotografií. Dozvíte se také 
další zajímavosti o krásách tohoto regionu, 
jako jsou malebné vesnice, vinice či sýry.

24/11 
čt

Koncert  Camille Thomas & Tomáš 
Brauner a Plzeňská filharmonie

Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
19:00 / 690 Kč

Koncert francouzsko-belgické violoncellistky 
Camille Thomas, oceněné mimo jiné časopisem 
Forbes v žebříčku 30 po 30, v krásném 
prostředí Měšťanské besedy. V průběhu 
večera pod taktovkou Tomáše Braunera 
a v podání Plzeňské filharmonie zazní skladby 
Erwina Schulhoffa, Camille Saint-Saens 
nebo F. Mendelssohna-Bartholdyho.

FIN

Alliance française de Plzeň
náměstí Republiky 12, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 377 237 358
E-mail: af@afplzen.cz
www.alliancefrancaise.cz/plzen

www.alliancefrancaise.cz/plzen
www.facebook.com/afplzen/
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AU REVOIR

Bonjour Plzeň
festival francouzské kultury

5.— 24. listopadu 2022
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Projekce v rámci MFF Juniorfest: Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Ušák Chicky a ZlokřečekUšák Chicky a Zlokřeček

Gymnázium Františka Křižíka, Gymnázium Františka Křižíka, 
Sokolovská 54Sokolovská 54
10:15 / 60 Kč10:15 / 60 Kč

— Belgie, Francie / 92 min / 8+— Belgie, Francie / 92 min / 8+
Malý králík Chicky je od narození jiný než Malý králík Chicky je od narození jiný než 
ostatní, je totiž napůl kuřetem a napůl zajícem. ostatní, je totiž napůl kuřetem a napůl zajícem. 
Jako malého si ho adoptoval slavný zajíc Jako malého si ho adoptoval slavný zajíc 
Petr. Chicky chce zapadnout mezi ostatní, Petr. Chicky chce zapadnout mezi ostatní, 
jenže přes jeho odlišnost to není jednoduché. jenže přes jeho odlišnost to není jednoduché. 
Je velkým nešikou, ale nechybí mu odvaha Je velkým nešikou, ale nechybí mu odvaha 
a nadšení do každého dobrodružství. a nadšení do každého dobrodružství. 
To největší dobrodružství ho potká, když To největší dobrodružství ho potká, když 
z vězení uteče velký padouch a zároveň z vězení uteče velký padouch a zároveň 
Chickyho strýc, kterému jde o Petrův trůn. Chickyho strýc, kterému jde o Petrův trůn. 
Společně s želvákem Abem a bojovnou Společně s želvákem Abem a bojovnou 
skunčicí Meg se vydávají vstříc nebezpečnému skunčicí Meg se vydávají vstříc nebezpečnému 
dobrodružství za záchranou trůnu.dobrodružství za záchranou trůnu.

10/11 10/11 
čtčt

Beseda s fotografkou Beseda s fotografkou 
Markétou Navrátilovou Markétou Navrátilovou 
a cyklistou Romanem Kreuzigerem, a cyklistou Romanem Kreuzigerem, 
moderuje Alexandr Klimentmoderuje Alexandr Kliment

Radnice města Plzně – Velký klub, Radnice města Plzně – Velký klub, 
nám. Republiky 1nám. Republiky 1
17:00 / 50 Kč17:00 / 50 Kč

Beseda se světoznámou fotografkou Beseda se světoznámou fotografkou 
Markétou Navrátilovou a cyklistou Markétou Navrátilovou a cyklistou 
Romanem Kreuzigerem na téma Tour Romanem Kreuzigerem na téma Tour 
de France. Moderuje Alexandr Kliment. de France. Moderuje Alexandr Kliment. 

10/11 10/11 
čtčt

12/11 12/11 
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Francouzská sobota pro dětiFrancouzská sobota pro děti

Alliance française, nám. Republiky 12Alliance française, nám. Republiky 12
9:00–17:00 / 800 Kč9:00–17:00 / 800 Kč

Francouzská sobota aneb jednodenní Francouzská sobota aneb jednodenní 
příměstský tábor je určena pro děti příměstský tábor je určena pro děti 
ve věku 6-12 let, pro úplné francouzské ve věku 6-12 let, pro úplné francouzské 
začátečníky i pro ty, kteří tento jazyk začátečníky i pro ty, kteří tento jazyk 
znají již ze školy nebo z kurzů. Děti se znají již ze školy nebo z kurzů. Děti se 
mohou těšit na hry, výlet a tvoření a hlavně mohou těšit na hry, výlet a tvoření a hlavně 
francouzštinu, která všechny tyto aktivity francouzštinu, která všechny tyto aktivity 
propojí. Přihlášky zasílejte do 31.10. 2022 propojí. Přihlášky zasílejte do 31.10. 2022 
na e-mail direction.plzen@alliancefrancaise.cz.na e-mail direction.plzen@alliancefrancaise.cz.

13/11 13/11 
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Projekce v rámci MFF Juniorfest: Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Malá velká bandaMalá velká banda

CineStar, OC Olympia PlzeňCineStar, OC Olympia Plzeň
13:30 / 70 Kč13:30 / 70 Kč

— Francie / 106 min / 11+ — Francie / 106 min / 11+ 
V kolektivu nepříliš oblíbený Aimé je k jeho V kolektivu nepříliš oblíbený Aimé je k jeho 
překvapení přibrán do party čtyř starších dětí, překvapení přibrán do party čtyř starších dětí, 
které jsou těmi nejdrsnějšími v celé škole. které jsou těmi nejdrsnějšími v celé škole. 
Jejich volba však má jiný důvod, než touha Jejich volba však má jiný důvod, než touha 
po kamarádství. Aimé hraje nezáviděníhodnou po kamarádství. Aimé hraje nezáviděníhodnou 
roli v jejich plánu, který spočívá v sabotáži roli v jejich plánu, který spočívá v sabotáži 
místní toxické továrny, jenž znečišťuje řeku. místní toxické továrny, jenž znečišťuje řeku. 
Jak už tomu tak ale bývá, události naberou Jak už tomu tak ale bývá, události naberou 
úplně odlišný směr. Partu čeká jízda plná úplně odlišný směr. Partu čeká jízda plná 
nečekaných zvratů, černého humoru a těžkých nečekaných zvratů, černého humoru a těžkých 
morálních rozhodnutí, které snímek podává morálních rozhodnutí, které snímek podává 
s neotřelým nadhledem.s neotřelým nadhledem.

15/11 15/11 
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Alliance française de PlzeňAlliance française de Plzeň
náměstí Republiky 12, 301 00 Plzeňnáměstí Republiky 12, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 377 237 358Tel.: (+420) 377 237 358
E-mail: af@afplzen.czE-mail: af@afplzen.cz
www.alliancefrancaise.cz/plzenwww.alliancefrancaise.cz/plzen

www.alliancefrancaise.cz/plzenwww.alliancefrancaise.cz/plzen
www.facebook.com/afplzen/www.facebook.com/afplzen/

AU REVAU REVOOAU REVAU REVOAU REVAU REV IRIR

10/11 10/11 
čtčt

Vernisáž výstavyVernisáž výstavy
Tour de France očima Tour de France očima 
Markéty NavrátilovéMarkéty Navrátilové

Alliance française, nám. Republiky 12Alliance française, nám. Republiky 12
19:00 / vstup volný19:00 / vstup volný

Vernisáž výstavy fotografií světoznámé Vernisáž výstavy fotografií světoznámé 
fotografky Markéty Navrátilové, která fotografky Markéty Navrátilové, která 
se prosadila na světové úrovni fotografiemi se prosadila na světové úrovni fotografiemi 
ze sportovního prostředí, zejména cyklistiky. ze sportovního prostředí, zejména cyklistiky. 
Ochutnávka francouzských vín. Ochutnávka francouzských vín. 

11/11 11/11 
pápá

Křest knihy Zbyňka KašparaKřest knihy Zbyňka Kašpara
Paříž město lásky a nenávistiPaříž město lásky a nenávisti

Alliance française, nám. Republiky 12Alliance française, nám. Republiky 12
17:30 / vstup volný17:30 / vstup volný

Po úspěšných knihách Kruté příběhy sladké Po úspěšných knihách Kruté příběhy sladké 
Francie I. a II, a Cesta do hlubin Italovy duše Francie I. a II, a Cesta do hlubin Italovy duše 
(a žaludku) přichází plzeňský spisovatel (a žaludku) přichází plzeňský spisovatel 
a průvodce Zbyněk Kašpar s další knihou pro a průvodce Zbyněk Kašpar s další knihou pro 
všechny milovníky Francie, kterou tentokrát všechny milovníky Francie, kterou tentokrát 
věnoval Paříži.  Autor vám poradí, kde se věnoval Paříži.  Autor vám poradí, kde se 
v Paříži dobře najíst, a přitom bude vypravovat, v Paříži dobře najíst, a přitom bude vypravovat, 
jaké příběhy se odehrály v těch nejslavnějších jaké příběhy se odehrály v těch nejslavnějších 
pařížských restauracích. Edith Piaf, Charles pařížských restauracích. Edith Piaf, Charles 
de Gaulle, Jean-Paul Belmondo, Albert Camus, de Gaulle, Jean-Paul Belmondo, Albert Camus, 
Mata Hari, Christian Dior či slavný lupič Mata Hari, Christian Dior či slavný lupič 
Cartouche... S nimi i s mnoha dalšími slavnými Cartouche... S nimi i s mnoha dalšími slavnými 
osobnostmi se čtenář setká na stránkách osobnostmi se čtenář setká na stránkách 
této knihy, která se snaží proniknout co této knihy, která se snaží proniknout co 
nejhlouběji pod povrch tohoto úchvatného nejhlouběji pod povrch tohoto úchvatného 
města a přiblížit čtenářům prostřednictvím města a přiblížit čtenářům prostřednictvím 
příběhů jeho současnost, historii i gastronomii.příběhů jeho současnost, historii i gastronomii.

15/11 15/11 
Chvilka s pohádkouChvilka s pohádkou

Alliance française, nám. Republiky 12Alliance française, nám. Republiky 12
16:30 / zdarma16:30 / zdarma

Kulturně-vzdělávací aktivita otevřená všem Kulturně-vzdělávací aktivita otevřená všem 
dětem a mládeži do 15 let. Na akci není dětem a mládeži do 15 let. Na akci není 
nutné se předem registrovat, mluvit česky nutné se předem registrovat, mluvit česky 
nebo francouzsky. Vycházíme z tradice nebo francouzsky. Vycházíme z tradice 
francouzských l‘Heure du conte, které francouzských l‘Heure du conte, které 
pravidelně pořádají téměř všechny knihovny pravidelně pořádají téměř všechny knihovny 
ve Francii. Základem Chvilky s pohádkou ve Francii. Základem Chvilky s pohádkou 
je čtení či vyprávění příběhů ve francouzském je čtení či vyprávění příběhů ve francouzském 
a českém jazyce dobrovolníky. Během a českém jazyce dobrovolníky. Během 
čtení se pracuje s různými rekvizitami, čtení se pracuje s různými rekvizitami, 
zvukem, hudebním doprovodem, loutkou zvukem, hudebním doprovodem, loutkou 
atd. Text tak ožije a stane se přechodem atd. Text tak ožije a stane se přechodem 
mezi ústním vyprávěním a knihou. mezi ústním vyprávěním a knihou. 

16/11 16/11 
stst

Degustace vín: Degustace vín: 
Provence proti MoravěProvence proti Moravě

Alliance française, nám. Republiky 12Alliance française, nám. Republiky 12
19:00 / 450 Kč19:00 / 450 Kč

Srovnejte francouzská a moravská vína, Srovnejte francouzská a moravská vína, 
prožijte souboj chutí. Srovnávací degustace prožijte souboj chutí. Srovnávací degustace 
3 moravských a 3 provensálských vín jejíž 3 moravských a 3 provensálských vín jejíž 
součástí bude i malé pohoštění. Večerem součástí bude i malé pohoštění. Večerem 
provedou vinař a spolumajitel internetového provedou vinař a spolumajitel internetového 
obchodu s víny Vinil Vladislav Štrbáň obchodu s víny Vinil Vladislav Štrbáň 
a spisovatel, průvodce a milovník Francie a spisovatel, průvodce a milovník Francie 
Zbyněk Kašpar. Akce se koná, zúčastní-li Zbyněk Kašpar. Akce se koná, zúčastní-li 
se minimálně 10 osob, maximálně počet se minimálně 10 osob, maximálně počet 
účastníků je 20, zájmeci se hlásí předem účastníků je 20, zájmeci se hlásí předem 
na email: direction.plzen@alliancefrancaise.cz.na email: direction.plzen@alliancefrancaise.cz.

5–30/115–30/11
Výstava Tour de France Výstava Tour de France 
očima Markéty Navrátilovéočima Markéty Navrátilové

Alliance française, nám. Republiky 12Alliance française, nám. Republiky 12
vstup volnývstup volný

Výstava jedinečných fotografií světoznámé Výstava jedinečných fotografií světoznámé 
fotografky, jediné ženy, která měla fotografky, jediné ženy, která měla 
možnost fotografovat Tour de France možnost fotografovat Tour de France 
přímo z motocyklu v rámci pelotonu. přímo z motocyklu v rámci pelotonu. 
Výstava je prodejní, vystavené fotografie Výstava je prodejní, vystavené fotografie 
ve formátu A2 je možné si zakoupit.ve formátu A2 je možné si zakoupit.

5/11 5/11 
soso

Ochutnej Francii! Ochutnej Francii! 
Farmářské trhy na náměstí Republiky Farmářské trhy na náměstí Republiky 
a kapela Maswakkaa kapela Maswakka

náměstí Republikynáměstí Republiky
8:00–12:00 / vstup volný8:00–12:00 / vstup volný

Francouzské víno a lahůdky, levandulová Francouzské víno a lahůdky, levandulová 
kosmetika a další chutě a vůně Francie kosmetika a další chutě a vůně Francie 
na Farmářských trzích v Plzni. Hudební na Farmářských trzích v Plzni. Hudební 
doprovod kapela Maswakka. doprovod kapela Maswakka. 

5/11 5/11 
soso

Projekce v rámci MFF Juniorfest: Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Malá velká bandaMalá velká banda

CineStar, OC Olympia PlzeňCineStar, OC Olympia Plzeň
13:30 / 70 Kč13:30 / 70 Kč

— Francie / 106 min / 11+— Francie / 106 min / 11+

7/11 7/11 
popo

Projekce v rámci MFF Juniorfest: Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Yuku a himalájská květinaYuku a himalájská květina

CineStar, OC Olympia PlzeňCineStar, OC Olympia Plzeň
8:30 / 70 Kč8:30 / 70 Kč

— Belgie, Francie / 65 min / 6+— Belgie, Francie / 65 min / 6+
Malá myška Yuku žije se svou rodinou Malá myška Yuku žije se svou rodinou 
v podzemních útrobách starého hradu. v podzemních útrobách starého hradu. 
Nejvíce času tráví u své babičky, která Nejvíce času tráví u své babičky, která 
vypráví všemožné legendy a tajuplné vypráví všemožné legendy a tajuplné 
příběhy, skrze které předává moudrost příběhy, skrze které předává moudrost 
a ponaučení. Poté, co babička začne a ponaučení. Poté, co babička začne 
slábnout a zmíní, že je připravena se vydat slábnout a zmíní, že je připravena se vydat 
na poslední pouť, Yuku najde v jedné z jejích na poslední pouť, Yuku najde v jedné z jejích 
knížek pozoruhodný příběh o himalájské knížek pozoruhodný příběh o himalájské 
květině, která je schopná přinést nehasnoucí květině, která je schopná přinést nehasnoucí 
světlo. Yuku se rozhodne poprvé opustit světlo. Yuku se rozhodne poprvé opustit 
hranice domova, vydat se na dobrodružnou hranice domova, vydat se na dobrodružnou 
cestu a květinu babičce přinést.cestu a květinu babičce přinést.

8/11 8/11 
útút

Projekce v rámci MFF Juniorfest: Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Yuku a himalájská květinaYuku a himalájská květina

Gymnázium Františka Křižíka, Gymnázium Františka Křižíka, 
Sokolovská 54Sokolovská 54
17:00 / 60 Kč17:00 / 60 Kč

— Belgie, Francie / 65 min / 6+— Belgie, Francie / 65 min / 6+
Malá myška Yuku žije se svou rodinou Malá myška Yuku žije se svou rodinou 
v podzemních útrobách starého hradu. v podzemních útrobách starého hradu. 
Nejvíce času tráví u své babičky, která Nejvíce času tráví u své babičky, která 
vypráví všemožné legendy a tajuplné vypráví všemožné legendy a tajuplné 
příběhy, skrze které předává moudrost příběhy, skrze které předává moudrost 
a ponaučení. Poté, co babička začne a ponaučení. Poté, co babička začne 
slábnout a zmíní, že je připravena se vydat slábnout a zmíní, že je připravena se vydat 
na poslední pouť, Yuku najde v jedné z jejích na poslední pouť, Yuku najde v jedné z jejích 

V kolektivu nepříliš oblíbený Aimé je k jeho V kolektivu nepříliš oblíbený Aimé je k jeho 
překvapení přibrán do party čtyř starších dětí, překvapení přibrán do party čtyř starších dětí, 
které jsou těmi nejdrsnějšími v celé škole. které jsou těmi nejdrsnějšími v celé škole. 
Jejich volba však má jiný důvod, než touha Jejich volba však má jiný důvod, než touha 
po kamarádství. Aimé hraje nezáviděníhodnou po kamarádství. Aimé hraje nezáviděníhodnou 
roli v jejich plánu, který spočívá v sabotáži roli v jejich plánu, který spočívá v sabotáži 
místní toxické továrny, jenž znečišťuje řeku. místní toxické továrny, jenž znečišťuje řeku. 
Jak už tomu tak ale bývá, události naberou Jak už tomu tak ale bývá, události naberou 
úplně odlišný směr. Partu čeká jízda plná úplně odlišný směr. Partu čeká jízda plná 
nečekaných zvratů, černého humoru a těžkých nečekaných zvratů, černého humoru a těžkých 
morálních rozhodnutí, které snímek podává morálních rozhodnutí, které snímek podává 
s neotřelým nadhledem.s neotřelým nadhledem.

6/11 6/11 
nene

Projekce v rámci MFF Juniorfest: Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Dej mi křídlaDej mi křídla

CineStar, OC Olympia PlzeňCineStar, OC Olympia Plzeň
19:00 / 70 Kč19:00 / 70 Kč

— Francie, Itálie / 91 min / 12+— Francie, Itálie / 91 min / 12+
Thomas využívá bohatství svých rodičů Thomas využívá bohatství svých rodičů 
naplno. Zanechá studia na univerzitě, celé naplno. Zanechá studia na univerzitě, celé 
noci tráví v barech a dny prospí v posteli. noci tráví v barech a dny prospí v posteli. 
Jednoho dne však jeho otec, velmi uznávaný Jednoho dne však jeho otec, velmi uznávaný 
lékař, dojde k závěru, že syna od peněz lékař, dojde k závěru, že syna od peněz 
odřízne. Tím Thomase přinutí, aby mu odřízne. Tím Thomase přinutí, aby mu 
pomohl s jedním malým, vážně nemocným pomohl s jedním malým, vážně nemocným 
pacientem. Dvanáctiletý Marcus žije sám se pacientem. Dvanáctiletý Marcus žije sám se 
svou matkou a od dětství trpí vážnou nemocí. svou matkou a od dětství trpí vážnou nemocí. 
Celé dny tráví v ústavu, kde má školu a stálou Celé dny tráví v ústavu, kde má školu a stálou 
lékařskou péči. Thomase čeká něco, na co lékařskou péči. Thomase čeká něco, na co 
nebyl zvyklý, a Marcus pozná někoho, komu nebyl zvyklý, a Marcus pozná někoho, komu 
ze začátku nechce vůbec důvěřovat. Jejich ze začátku nechce vůbec důvěřovat. Jejich 
přátelské pouto se ale postupně zesiluje. přátelské pouto se ale postupně zesiluje. 
Jedno setkání oběma navždy změní život…Jedno setkání oběma navždy změní život…

knížek pozoruhodný příběh o himalájské knížek pozoruhodný příběh o himalájské 
květině, která je schopná přinést nehasnoucí květině, která je schopná přinést nehasnoucí 
světlo. Yuku se rozhodne poprvé opustit světlo. Yuku se rozhodne poprvé opustit 
hranice domova, vydat se na dobrodružnou hranice domova, vydat se na dobrodružnou 
cestu a květinu babičce přinést.cestu a květinu babičce přinést.

9/11 9/11 
stst

Le Rendez-vousLe Rendez-vous

Na břehu Rhôny, Bezručova 153Na břehu Rhôny, Bezručova 153
18:00 / vstup volný18:00 / vstup volný

konverzační setkání konverzační setkání 

10/11 10/11 
čtčt

Projekce v rámci MFF Juniorfest: Projekce v rámci MFF Juniorfest: 
Malá velká bandaMalá velká banda

CineStar, OC Olympia PlzeňCineStar, OC Olympia Plzeň
8:30 / 70 Kč8:30 / 70 Kč

— Francie / 106 min / 11+ — Francie / 106 min / 11+ 
V kolektivu nepříliš oblíbený Aimé je k jeho V kolektivu nepříliš oblíbený Aimé je k jeho 
překvapení přibrán do party čtyř starších dětí, překvapení přibrán do party čtyř starších dětí, 
které jsou těmi nejdrsnějšími v celé škole. které jsou těmi nejdrsnějšími v celé škole. 
Jejich volba však má jiný důvod, než touha Jejich volba však má jiný důvod, než touha 
po kamarádství. Aimé hraje nezáviděníhodnou po kamarádství. Aimé hraje nezáviděníhodnou 
roli v jejich plánu, který spočívá v sabotáži roli v jejich plánu, který spočívá v sabotáži 
místní toxické továrny, jenž znečišťuje řeku. místní toxické továrny, jenž znečišťuje řeku. 
Jak už tomu tak ale bývá, události naberou Jak už tomu tak ale bývá, události naberou 
úplně odlišný směr. Partu čeká jízda plná úplně odlišný směr. Partu čeká jízda plná 
nečekaných zvratů, černého humoru a těžkých nečekaných zvratů, černého humoru a těžkých 
morálních rozhodnutí, které snímek podává morálních rozhodnutí, které snímek podává 
s neotřelým nadhledem.s neotřelým nadhledem.

17/11 17/11 
čtčt

Le Petit Rendez-vousLe Petit Rendez-vous

Alliance française, nám. Republiky 12Alliance française, nám. Republiky 12
9:30-11:00/ 100 Kč9:30-11:00/ 100 Kč

Konverzační setkání pro rodiny s dětmi. Konverzační setkání pro rodiny s dětmi. 

22/11 22/11 
útút

Projekce filmového klubu Plzeň: Projekce filmového klubu Plzeň: 
Mikulášovy patálieMikulášovy patálie

Kinosál Měšťanské besedy,Kinosál Měšťanské besedy,
Kopeckého sady 13Kopeckého sady 13
17:00 / 120 Kč17:00 / 120 Kč

— Francie/Belgie, 2009 / 91 min — Francie/Belgie, 2009 / 91 min 
Kouzelné příhody jednoho malého chlapce Kouzelné příhody jednoho malého chlapce 
na motivy knihy René Goscinnyho, na motivy knihy René Goscinnyho, 
Jeana_Jacquese Sempého ožívají ve filmu. Jeana_Jacquese Sempého ožívají ve filmu. 
Vždycky jsem říkal mamince, že když budu Vždycky jsem říkal mamince, že když budu 
pořádně zlobit, jednou o mně natočí film a ten pořádně zlobit, jednou o mně natočí film a ten 
bude senzační, ale maminka se vět-šinou bude senzační, ale maminka se vět-šinou 
rozplakala a tatínek výhružně složil noviny, rozplakala a tatínek výhružně složil noviny, 
ale to nevadí. Já je mám rád i tak, asi víc ale to nevadí. Já je mám rád i tak, asi víc 
než kluky ze školy, se kterými je fakt děsná než kluky ze školy, se kterými je fakt děsná 
legra-ce… aneb Mikuláš a jeho zběsilí legra-ce… aneb Mikuláš a jeho zběsilí 
spolužáci Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín spolužáci Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín 
a Viktorín na filmovém plátně. (Jedno dítě a Viktorín na filmovém plátně. (Jedno dítě 
v doprovodu dospělého má vstup ZDARMA.)v doprovodu dospělého má vstup ZDARMA.)

22/11 22/11 
útút

Projekce Filmového klubu Plzeň: Projekce Filmového klubu Plzeň: 
UdálostUdálost

24/11 24/11 
čtčt

Koncert  Camille Thomas & Tomáš Koncert  Camille Thomas & Tomáš 
Brauner a Plzeňská filharmonieBrauner a Plzeňská filharmonie

Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
19:00 / 690 Kč19:00 / 690 Kč

Koncert francouzsko-belgické violoncellistky Koncert francouzsko-belgické violoncellistky 
Camille Thomas, oceněné mimo jiné časopisem Camille Thomas, oceněné mimo jiné časopisem 
Forbes v žebříčku 30 po 30, v krásném Forbes v žebříčku 30 po 30, v krásném 
prostředí Měšťanské besedy. V průběhu prostředí Měšťanské besedy. V průběhu 
večera pod taktovkou Tomáše Braunera večera pod taktovkou Tomáše Braunera 
a v podání Plzeňské filharmonie zazní skladby a v podání Plzeňské filharmonie zazní skladby 
Erwina Schulhoffa, Camille Saint-Saens Erwina Schulhoffa, Camille Saint-Saens 
nebo F. Mendelssohna-Bartholdyho.nebo F. Mendelssohna-Bartholdyho.

FINFIN

Kinosál Měšťanské besedy, Kinosál Měšťanské besedy, 
Kopeckého sady 13Kopeckého sady 13
19:30 / 120 Kč19:30 / 120 Kč

— Francie, 2021 / 100 min — Francie, 2021 / 100 min 
Anne je bystrá, mladá studentka, která Anne je bystrá, mladá studentka, která 
má  před sebou slibnou budoucnost. Když má  před sebou slibnou budoucnost. Když 
však otěhotní, možnost dokončit studium však otěhotní, možnost dokončit studium 
a vymanit se z omezení plynoucích a vymanit se z omezení plynoucích 
z jejího sociálního původu se rozplyne. z jejího sociálního původu se rozplyne. 
S blížícími se závěrečnými zkouškami S blížícími se závěrečnými zkouškami 
a rostoucím břichem se Anne rozhodne a rostoucím břichem se Anne rozhodne 
jednat, i kdyby měla čelit hanbě a bolesti, jednat, i kdyby měla čelit hanbě a bolesti, 
i kdyby kvůli tomu měla riskovat vězení... i kdyby kvůli tomu měla riskovat vězení... 

23/11 23/11 
stst

Cestovatelský večer Cestovatelský večer 
s Katkou Kaderovous Katkou Kaderovou

Alliance française, nám. Republiky 12Alliance française, nám. Republiky 12
19:00 / 50 Kč19:00 / 50 Kč

Katka Kaderová během cestovatelského večera Katka Kaderová během cestovatelského večera 
provede pohořím Vosges a pěšími výlety, provede pohořím Vosges a pěšími výlety, 
které zde podnikla. Představí nejznámější které zde podnikla. Představí nejznámější 
trasy a jejich značení, včetně projekce trasy a jejich značení, včetně projekce 
doprovodných fotografií. Dozvíte se také doprovodných fotografií. Dozvíte se také 
další zajímavosti o krásách tohoto regionu, další zajímavosti o krásách tohoto regionu, 
jako jsou malebné vesnice, vinice či sýry.jako jsou malebné vesnice, vinice či sýry.
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