
RECEPCE
20. 3. 13h – 15h Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 5, Praha 1

Slavnostní recepce s předáním cen výhercům 
soutěže pořádané v rámci Dnů Frankofonie
V Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky, se uskuteční 
slavnostní recepce s předáváním cen výhercům soutěže pořádané pro žáky základních 
a středních škol.
Pouze pro zvané.

HUDBA
2. + 3. + 8. + 16. 3. 19h30 

Pod francouzskou taktovkou 
Orchestr PFF – Prague Philharmonia připravily cyklus koncertů věnovaných Francii, a to 
jak programovou náplní, tak prezentací sólistů. V březnu cyklus zahájí koncert barokní 
hudby, pokračovat bude Dada a díla Erika Satieho, uslyšíme i významného klarinetistu 
Paula Meyera a věnovat se budeme i francouzské hudbě minulého století. Kompletní 
program naleznete na stránkách www.pkf.cz 
Pořádají PFF – Prague Philharmonia a Francouzský institut v Praze.

25. 3. 18h Velvyslanectví Rumunska, Nerudova 5, Praha 1

Koncert Adely Liculescu 
a projekce filmu Casa cu lei
Koncert mladé, talentované rumunské pianistky Adely Liculescu, jež je rumunskými 
kritiky označována za „nesmírně vyspělou interpretku s bohatou kariérou sólistky“. 
Program zahrnuje skladby George Enesca (Pavana ze Suity D dur, op. 10), Ference 
Liszta (Klavírní sonáta h moll) a Maurice Ravela (Valčík). V úvodní části večera bude 
uvedena projekce dokumentárního filmu Casa cu lei (Dům se lvy), který je věnován 
budově, ve které v Bukurešti žil velký rumunský skladatel George Enescu (1881-1955) 
a kde se dnes nachází Muzeum George Enesca.
Pořádájí Velvyslanectví Rumunska a Rumunský kulturní institut v Praze.
Pouze pro zvané.



DIVADLO
2. 3. – 6. 3. Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha 3

Festival francouzského divadla – 
Sněz tu žábu!
Festival vznikl z iniciativy studentů Katedry divadelní vědy FF UK a programovou 
skladbou se snaží hledat paralely mezi novou českou a francouzskou divadelní tvorbou. 
Program prvního ročníku se skládá z hostování francouzské inscenace War Pig , která 
sklidila velký úspěch na letošním Avignonu OFF (Cie le Festin de Saturne), dvou českých 
inscenací, které se různými způsoby vztahují k francouzskému kulturnímu prostředí 
(inscenace Loni v Marienbadu. Made in Czechoslovakia souboru Depresivní děti 
touží po penězích a inscenace Wariot Ideal divadelního tvůrce Vojty Švejdy). Dále 
budou uvedeny premiéry tří scénických skic nových francouzských dramatických 
textů, v režii mladých českých režisérů (Nicolas Doutey Odcházím dvakrát , Suzanne 
Lebeau Lidožroutek , Sigrid Carré-Lecoindre Rapsodie bez tváře), které budou 
doprovázeny diskusemi s autory, inscenátory a divadelními profesionály. 
Tlumočení do českého i francouzského jazyka. / www.sneztuzabu.cz 

17. 3. 19h Stavovské divadlo, Ovocný trh, Praha 1

Molière: Pán z Prasečkova
Překlad Svatopluk Kadlec, hudební nastudování Václav Luks.

Lakota, intriky, ziskuchtivost, hloupost, pýcha a touha po společenském postavení 
jsou témata, která vždy hýbala společností. Pána z Prasečkova napsal Molière pro 
královské slavnosti v Chambord v roce 1669 jako komedii-balet v próze. Autorem hudby 
je Jean-Baptiste Lully. 
Pořádá Národní divadlo v Praze.

20. + 21. 3.  Laterna Magica, Národní 3, Praha 1

Podivuhodné cesty Julese Verna
Nový projekt, který pro Laternu magiku připravil dramatik a režisér David Drábek, má 
svůj inspirační zdroj ve slavných románech Julese Verna, především pak v Tajuplném 
ostrově. Podivuhodné cesty Julese Verna jsou zpracované divadelními a filmovými 
prostředky 21. století. Inscenace je určená domácímu rodinnému publiku, ale jistě si ji 
užijí i zahraniční diváci.
Pořádá Národní divadlo v Praze.



DIVADLO
24. 3. 20h Národní divadlo, Národní 1, Praha 1

Ariane Mnouchkinová: 
Dokonalé štěstí aneb 1789
Překlad M. Tomášková, J. Tomášek, režie V. Morávek.

Inscenace, na jejímž počátku stál průlomový text francouzské režisérky Ariane 
Mnouchkinové z roku 1970, nás vede ke grandiózní koláži plné kejklířů, zpěvů, 
bubenických čísel a fantastických hereckých výkonů. Kolik je revolucí a která je ta 
nejdůležitější? Bylo jich mraky – a proto vzniká tahle „anatomie revoluce“.
Pořádá Národní divadlo v Praze.

TANEC
19. 3. 19h Galerie 35, Štěpánská 35, Praha 1

Open Your Chest
Vstupte do Galerie 35, je v ní osm tanečníků, bez hnutí.
V průběhu choreografie se jejich těla probouzí a jsou vedena příkazy hlasu.
Příběh těchto osmi soch se vytváří, buduje. 
Kdo je tam zapomněl?
Znají se?
Čemu jsou předurčené?
Něco osnují?
Galerie 35 se pohybem tanečníků proměňuje v jeviště. 
Jejich duše přetváří hmotu v tělo. 
Jejich tělo, když se ho zlehka dotkne umění, se zachvěje. 
Open your chest je metaforou života jedince i společnosti.



DEN S DETEKTIVKOU
21. 3. 

Den s detektivkou zahájí divadelní premiéra, odpoledne 
velvyslanectví Lucemburska, Maroka, Švýcarska a Francie nabízejí 
v Kině 35 Cinémarathon – sérii napínavých detektivních příběhů.

10h Vincent Remède: 
Pas d’Oscar pour l’assassin
Frankofonní divadelní spolek z Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově uvede 
ve světové premiéře divadelní zpracování románu Vincenta Remèda.. 
Vstup zdarma. Rezervace 221 401 064, polarifp2015@seznam.cz 

14h30 – 16h30 Dílna tvůrčího psaní
Vincent Remède vám poodhalí některé ze svých tajemství, pomůže vytvořit správnou 
zápletku či postavu policejního vyšetřovatele.
Pro francouzštináře od 10 let. / Vstup volný, doporučujeme rezervace 
na info@amadito.com, 257 222 257. / Knihkupectví Amadito & Friends.

CINÉmarathon: Polar francophone
110 Kč / 1 vstupenka = 4 filmy / www.ifp.cz

14h30 Viník 
VO – FR / T – CZ / L. Masson (Francie, 2008, 1h45). Hrají H. Fillières, J. Renier, A. Casar, Y. Belmadi, T. Hancisse.

Lucien Lambert je úplně obyčejný advokát. Jednoho dne dostane největší nabídku za celou 
svou dosavadní kariéru – obhajovat Blanche, ženu podezřelou z vraždy svého manžela. 
Když jednou v noci nemůže Lucien spát, vydá se do opuštěného domu své klientky a narazí 
tam na Marguerite, její kuchařku. Je to zvláštní dívka, nikdy takovou nepotkal… Nevinná? 
Opravdu? Každou noc je pozoruje muž. Je to policejní vyšetřovatel Louis Berger. Každý 
hledá svou pravdu, každý by rád věděl, jak je to s láskou… Kdo je vinen? Čím dále vyšetřování 
postupuje, tím více se do případu vkrádají pochybnosti a záhada se prohlubuje…

16h30 Mrtvý bod (Doudege Wenkel)
VO – FR / T – CZ / Ch. Wagner (Lucembursko, Belgie, 1h40, 2012). Hrají J. Werner, A. Jung, B. Urhausen.

Příkladný policista zavražděný za podezřelých okolností. Vyšetřováním je pověřen 
záhadný inspektor Hastert. Na pomoc si zve bratra oběti, Oliviera, policistu 
s násilnickým a neukázněným chováním. Hnaný žízní po pomstě se Olivier vrhá do 
vyšeřování. Odhaluje temnou aféru plnou lží a korupce, z níž nevyvázne bez újmy…



DEN S DETEKTIVKOU
18h30 Goodbye Morocco 
VO – FR / T – CZ + N. Moknèche (Francie, Maroko, 2013, 1h42). Hrají L. Azabal, R. Bukvic, F. Bensaïdi.

Dounia, rozvedená, s dítětem, žije se srbským architektem v Tangeru. V očích marocké 
rodiny skandální vztah. Partneři řídí staveniště, na kterém se při výkopových pracích 
najdou křesťanské hroby s freskami ze 14. stol. Dounia se pouští do výhodného obchodu 
a doufá, že jí rychle vynese prostředky, aby mohla se synem a přítelem z Maroka odjet. 
Ale jeden z dělníků zmizí…

20h30 Opération Casablanca 
VO – FR / T – CZ + L. Nègre (Švýcarsko, Francie, Kanada, 2010, 1h40). Hrají E. Yung, H. Nazzal, J. Bideau.

Mladý Maročan Saadi, který již několik měsíců pracuje v Ženevě načerno, zažil opět 
jednou nevybíravé chování svého šéfa. A protože si to nenechal líbit, byl okamžitě 
propuštěn. Při pokusu o ilegální přechod přes hranice do Francie je svědkem zadržení 
rukojmí. Po několika minutách je zatčen policisty, kteří ho považují za člena komanda, 
které právě uneslo generálního tajemníka Spojených národů. Saadi se octne uprostřed 
teroristického komplotu a musí bojovat, aby prokázal svoji nevinu.

FILM  
Kino 35, Štěpánská 35, Praha 1

16. 3. 14h Vstup zdarma / VO – FR

Jak jsem nenáviděl matiku
O. Peyon (Francie, 2013, 1h43). Hrají C. Villani, F. Sauvageot, A. Siety.

Vždycky vás matematika nudila, mysleli jste si, že na ni prostě nemáte buňky, zkrátka, 
vždycky jste ji nenáviděli? Mohli bychom se tomu zasmát, kdyby matematika nenabyla 
ve společnosti takové důležitosti: Apple, Google, Goldman Sachs nejsou v podstatě nic 
jiného než algoritmy a matematické vzorce. Jak to, že matematika je tak neoblíbená 
v době, kdy řídí celý svět? Dokumentární snímek Jak jsem nenáviděl matiku se vydá 
po celém světě za největšími matematiky (například Cédricem Villanim (Médaille Fields 
2010) a ukáže nám, jak matematika změnila svět k lepšímu…. a někdy k horšímu.
V rámci Týdne matematiky.



FILM
16. 3. 18h 110 Kč / VO – FR / T – CZ + EN

Proud
S. Lavoie (Kanada, 2012, 1h49). Hrají La. Lebœuf, D. Quesnel a V. A. Turgeon-Trelles.

Proud je historické drama režiséra Simona Lavoie podle slavné literární předlohy 
kanadské spisovatelky Anne Hébertové vydané v roce 1950. Jedná se o třetí hraný 
snímek tohoto québeckého režiséra. Na québeckém venkově žije na začátku 20. století 
na osamocené farmě Claudine, svobodná matka zavržená okolím, která zde vychovává 
svého syna Françoise přísnou náboženskou výchovou. Svého nemanželského syna 
připravuje na dráhu kněze a sní o tom, že tak jednoho dne očistí svoji pověst…
Projekce za přítomnosti režiséra.

16. 3. 20h30 Vstup zdarma / Dokumenty / VO – FR / T – CZ + EN

Právo šaría v Kanadě. Co nahání strach? 
D. Cardona (Kanada, 2005, 44 min).

V prosinci 2004 doporučila zpráva bývalé nejvyšší státní zástupkyně provincie 
Ontario Marion Boydové, aby kanadská provincie Ontario povolila činnost islámských 
tribunálů uplatňujících právní kodex šaría vycházející z Koránu. V září 2005 zakázal 
ontarijský premiér všechny náboženské rozhodčí tribunály, ať už islámské, židovské 
nebo křesťanské. Během těchto deseti měsíců otřásala celou Kanadou vášnivá debata, 
která upozornila na rozpory multikulturalismu. Kanadský dokument se zabývá těmito 
otázkami a zpovídá muslimské ženy.
Pořádá Velvyslanectví Kanady.

Myslí si, že jsem Číňanka! 
N. Giguère (Kanada, 2012, 52 min).

První vlna čínských dívek přijatých v kanadské provincii Québec od 90. let 20. století dospívá. 
Kamera dokumentaristky Nicole Giguère mapuje život pěti z nich a doprovází je na jejich 
intenzivní cestě k dospělosti. Jak tyto mladé Québečanky prožívají svoji rozdílnost v období 
hledání vlastní identity? Intimní a dojemná cesta do země Alice, Léy, Julie, Anne a Flavie.
Pořádá Velvyslanectví Kanady.



FILM
17. 3. 11h Vstup zdarma / Dokumenty / VO – FR / T – CZ + EN

Myslí si, že jsem Číňanka!
N. Giguère (Kanada, 2012, 52 min).

Unikkausivut: sdílíme své příběhy
Série inuitských dokumentů (Kanada)

Objevte inuitské tradice, perspektivy a hodnoty zastupující všechny čtyři kanadské 
inuitské oblasti (Nunatsiavut, Nunavik, Nunavut a Inuvialuit).
Inuktitutská a francouzská verze s českými titulky.

17. 3. 18h30 Vstup zdarma. / VO – FR / T – CZ

Post Partum
D. Noels (Francie, Lucembursko, Belgie, 2013, 1h35). Hrají M. Doutey, J. Lespert, F. Françoise, M. Cassagne.

Luce a Ulysse se milují a žijí šťastně na své veterinární klinice. Luce očekává radostnou 
událost. Budoucnost je zářivá. A priori. Neboť s příchodem malé Rose už nic není, jak 
mělo být. Luce kvůli neustálému pláči miminka ztrácí půdu pod nohama. Proč k sakru 
její dítě tak pláče? Chce ji před něčím varovat? Je rodina v ohrožení?
Po projekci následuje sklenka vína. Pořádá Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství.

18. 3. 18h30 110 Kč / VO – FR/ T – CZ

Mami !
X. Dolan (Kanada, 2h18, 2014). Hrají A. Dorval, S. Clément, A. Pilon.

Diane je matka samoživitelka a stará se o agresivního a impulzivního dospívajícího 
syna s těžkou poruchou pozornosti. Nečekaná pomoc přijde od tajemné sousedky Kyly 
a všichni tři jakžtakž naleznou rovnováhu a brzy i naději.

19. 3. 13h 50 Kč / VO – FR

Focus Paulin Soumanou Vieyra
24. ročník festivalu Fespaco v Ouagadougou je vynikající příležitostí oslavit šedesáté 
výročí filmu Afrika nad Seinou a vzdát hold jeho tvůrci, průkopníkovi africké kinema-
tografie, Paulinu Soumanou Vieyrovi. Čeští diváci se mohou těšit na tři snímky tohoto 
režiséra. David Čeněk, filmový historik a profesor na Univerzitě Karlově, povede po 
promítání seminář o počátcích africké kinematografie. Čestným hostem celého večera 
bude režisérův syn Stéphane Vieyra.
AFRIKA NAD SEINOU — 22 min, 1965. Kultovní film, počátek dějin africké kinematografie.



LAMB — 18 min, 1964. Film byl zrestaurovaný u příležitosti 67. festivalu v Cannes.
PAULIN SOUMANOU VIEYRA, ZAPOMENUTÝ PRŮKOPNÍK OD MONY MAKKI — 
25 min, 2014. Portrét tvůrce původem z Beninu, který se rozhodl žít v Senegalu.
Za laskavé podpory Cinémathèque Afrique Francouzského institutu v Paříži.
Pořádá Francouzský institut v Praze.

19. 3. 18h30 Vstup zdarma / VO – Arabe / T – FR + CZ

Skryté krásky
N. Bouzid (Tunisko, Francie, 2012, 1h45). Hrají S. B. Amara, N. Mziou, L. Abdelli.

Režisér Nouri Bouzid vypráví příběh své země na osudu dvou mladých dívek, v jejichž 
uvažování se zrcadlí otázky spjaté s jasmínovou revolucí a tuniskou budoucností. Zajnab 
a Ájša se v boji za vlastní svobodu a nezávislost potýkají s náboženským a kulturním 
útlakem ze strany společnosti, která rozpačitě kolísá mezi moderností a tradicemi.
Arabská verze s francouzskými a českými titulky.
Po projekci následuje malé občerstvení. Pořádá Velvyslanectví Tuniska.

23.3. 18h30 Vstup zdarma / VO – RO / T – FR + CZ

Lekce létání 
I. Cobileanski (Rumunsko, Moldavsko, 2012, 1h20). Hrají I. Babiac, S. Voloc, E. Ionescu. 

Devatenáctiletý Viorel žije s matkou v zapadlém moldavském městě, nemá žádné velké 
ambice ani iluze o životě. S kamarádem Goosem si přivydělává nelegálními obchody. 
Postupně se však rozhodne vzít život do vlastních rukou… Debutující Igor Cobileanski 
ve svém sociálně laděném debutu autenticky zachycuje bezvýchodnou situaci mladé 
generace, vyrůstající v místě bez vyhlídek na lepší život.
V rumunském znění s francouzskými a českými titulky. Pořádá Velvyslanectví Moldavska.

26.3. 20h30 110 Kč / VO – FR / T – CZ

Violette
M. Provost (Francie, Belgie, 2h12, 2014). Hrají E. Devos, S. Kiberlain, O. Gourmet, C. Hiégel.

Violette Leduc se narodila počátkem minulého století svobodné matce. Po válce potkala 
v St-Germain-des-Prés spisovatelku Simone de Beauvoirovou a vytvořilo se mezi nimi 
silné pouto, které trvalo celý jejich život. Violette hledá v psaní osvobození a Simone je 
přesvědčena, že má ve svých rukou osud výjimečné spisovatelky.
Pořádá Francouzský institut v Praze.

FILM



Další informace
Organisation internationale de la Francophonie www.francophonie.org 
Česká republika www.mzv.cz, www.mkcr.cz 
Kanada www.canada.cz 
Francie www.france.cz 
Lucembursko www.prague.mae.lu
Maroko www.ambassadedumaroc.cz 
Moldavsko www.ambasadamoldova.cz  
Rumunsko www.rouemb.cz 
Švýcarsko www.eda.admin.ch/prag 
Tunisko www.tunisko.net 
Délégation Wallonie-Bruxelles www.wbi.be/prague 
Francouzský institut v Praze www.ifp.cz 
Alliances françaises www.alliancefrancaise.cz 

Hlavní koordinátor Francouzský institut v Praze
Grafická úprava Colmo, www.colmo.cz
2015



VEČER POEZIE
18. 3. 17h30 Velvyslanectví Francie, Velkopřevorské nám. 2, Praha 1

Ženy a poezie
Fatéma Chahid a Soline de Laveleye

Recitál poezie věnovaný současné frankofonní básnické tvorbě za účasti dvou 
čestných hostů: uznávané marocké autorky Fatémy Chahid a mladé belgické básnířky 
Soline de Laveleye. 
FATÉMA CHAHID (narozena v Taroudantu) je spisovatelka, básnířka, odbornice 
na komunikaci a jedna z nejvýraznějších ženských postav v oblasti umění a kultury 
v Maroku. V současné době také předsedá Marocké asociaci solidarity a rozvoje (AMSED), 
která se snaží o společensko-ekonomický rozvoj prostřednictvím programů zaměřených 
na nejchudší vrstvy obyvatelstva. Fatéma Chaid žije a pracuje v Casablance.
SOLINE DE LAVELEYE se narodila v Bruselu v r. 1980, žila v Itálii a Belgii, nyní 
zakotvila ve východní Africe. Píše poetické, epické a dokumentární texty, překračujíc 
hranice žánrů.
Vstup pouze na základě rezervace: katarina.hornackova@ifp.cz.
Pořádají Velvyslanectví Marockého království, 
Zastoupení Valonsko-Brusel a Francouzský institut v Praze. 

GASTRONOMIE
16. 3. – 21.3. Café 35, Štěpánská 35, Praha 1

Týden Gastronomie frankofonních zemí
Café 35 ve Francouzském institutu připravilo na celý týden věnovaný zemím, které 
patří do velké rodiny zvané Frankofonie, speciality, ať slané nebo sladké, na denní menu 
nebo k večernímu posezení. Přijďte ochutnat zajímavou kuchyni a potěšit se kulturním 
programem, který bude probíhat v prostorách Institutu. 



VÝSTAVY
18. 2. – 18. 3. Galerie 35, Štěpánská 35, Praha 1

Kateřina Štenclová: Je peins donc je suis
Francouzský institut v Praze pozval Kateřinu Štenclovou, aby v jeho prostorách 
vystavila svá nejnovější díla. Uznávaná umělkyně je také učitelkou výtvarného umění na 
Francouzském gymnáziu v Praze. Z jejího stylu čiší intuice a zápal, přistupuje k malbě 
jako k nekonečnému neprozkoumanému prostoru. Zcela přirozeně si tedy pro svou 
výstavu v Galerii 35 vybrala název „Je peins donc je suis.“
Pořádá Francouzský institut v Praze.

26. 3. – 30. 4. Galerie 35, Štěpánská 35, Praha 1 

Sartre a Beauvoirová: cesta po Litvě 
Fotografi e Antanase Sutkuse.

Během studené války, přesně v roce 1965, se Simone de Beauvoirové a Jean-Paul Sartre 
vydali za litevskými spisovateli. Na cestě je tehdy doprovázel mladý fotograf Antanas 
Sutkus a jejich pětidenní pobyt zaznamenal. Z těchto fotografi í se proslavila zejména ta, kde 
Sartre sám kráčí po písečné duně. Na výstavě si budeme moci prohlédnout i další fotografi e, 
které odhalí vzácné chvíle z pobytu těchto dvou neobyčejných osobností a intelektuálů. 
Antanas Sutkus se narodil v roce 1939 v Litvě a je považován za jednoho z největších 
fotografů bývalého Sovětského svazu. V roce 1969 přešel z reportáží k nezávislé fotografi i. 
Spoluzakladatel a předseda „Společnosti pro umění fotografi e v Litvě“ za svou kariéru pořídil 
na 700 000 snímků, nejčastěji s citlivě ale i ironicky zachycujících každodenní život v Litvě.
26. 3. ve 20h30: projekce filmu Violette, zachycujícího epizodu ze života Simone de Beauvoirové. 
Pořádá Velvyslanectví Litevské republiky a Francouzský institut v Praze. 



VÝLETY
Výlety po frankofonních zemích 2015 – 
2. ročník 
Turné spisovatele Vincenta Remèda po České Republice organizuje Francouzský institut 
v Praze a nakladatelství Didier ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus a Francouzskými 
aliancemi v Českých Budějovicích a Pardubicích. Od 16. do 21. 3. se tento francouzský 
autor detektivek (Pas d’Oscar pour l’assassin, Jus de chaussettes) a cestovatel 
v jedné osobě setká s žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. Pro 
návštěvníky Francouzského institutu a Francouzských aliancí jsou připraveny besedy 
i přátelská posezení.

Program 
14. 3. 10h30–12h / Praha / Tvůrčí dílna „Zábavné objevování detektivek“. 
Frankofonní publikum 10-15 let. Rezervace 257 222 257, info@amadito.com. 
16. 3. 9h / Praha / Setkání se studenty německé střední školy.
16. 3. 13h / Praha / Setkání se studenty gymnázia Nový PORG.
16. 3. 19h / Hradec Králové, Knihovna města Hradec Králové / Setkání se studenty 
gymnázia Boženy Němcové a jejich tuniskými kamarády z města Sfax.
17. 3. 9h30 / Chrudim / Setkání se studenty gymnázia Josefa Ressela.
17. 3. 13h / Praha / Setkání se žáky ZŠ Brána jazyků.
18. 3. 9h / České Budějovice, Jihočeská univerzita / Setkání se studenty 
Ústavu romanistiky FF: dílna tvůrčího psaní „Psaní se spisovatelem“.
18. 3. 15h / České Budějovice / Setkání vyučujících francouzštiny se spisovatelem 
organizované Francouzským institutem a nakladatelstvím Fraus: „Výuka francouzštiny 
jako cizího jazyka prostřednictvím detektivního románu“. Rezervace leisky@fraus.cz
18. 3. 19h / České Budějovice / Večer s detektivkou „On a tué le chat“. 
19. 3. 9h / Nymburk / Setkání se studenty gymnázia Bohumila Hrabala.
19. 3. 14h30 / Pardubice / Detektivní program pro studenty.
19. 3. 18h30 / Pardubice, Francouzská aliance / Paris insolite – objevte 
Paříž prostřednictvím detektivky Vincenta Remèda. 
20. 3. 8h30 / Praha / Setkání se studenty gymnázia Christiana Dopplera.
21. 3. 10h / Praha, KINO 35 / Divadelní dopoledne spojené se setkáním s Vincentem 
Remèdem: premiéra divadelní hry Pas d’Oscar pour l’assassin. 
Rezervace 221 401 064, polarifp2015@seznam.cz.
21. 3. 14h30 / Praha, Knihkupectví Amadito & Friends / Dílna tvůrčího psaní 
v doprovodu autora Vincenta Remèda. info@amadito.com.



REGIONY 
Brno
www.alliancefrancaise.cz/brno 

Alliance française de Brno
Dny frankofonie přinesou tři dny plné frankofonní zábavy! 17. 3. začínají Filmovým 
maratonem detektivních filmů. 18. 3. prozradíme během kurzu vaření milovníkům 
francouzské kuchyně tajemství receptu na lahodné gougère au fromage. 20. 3. se koná 
workshop určený všem, kteří chtějí cestovat časem a přenést se do 30. let, dozvědět  
něco o slavném kytaristovi Django Reinhardtovi a naučit se tančit základy swingu! 

České Budějovice
www.alliancefrancaise.cz/jiznicechy 

Alliance française de Bohême du Sud
Francouzská aliance Jižní Čechy oslaví dny Frankofonie od 16. do 20. 3. Letos se zaměří 
na literaturu. Týden začíná 16. 3. přednáškou o švýcarské literatuře na Jihočeské 
univerzitě. 18. 3. se můžeme těšit na večer věnovaný filmovým detektivkám, který 
bude pokračovat v kavárně Au Chat noir čtením textů a hudbou. Týden uzavře marocký 
večírek věnovaný básnířce Fatémě Chahid a četbě jejích básní. Ve dnech 19. a 20. 3. se 
středoškoláci mohou účastnit workshopu afrického tance, frankofonní kuchyně nebo 
fotografického workshopu s belgickou fotografkou Elodie Ledure.

Hradec Králové
daniele.geffroy@seznam.cz 

Dny frankofonie se konají pod záštitou Kanadského, Marockého a Tuniského 
velvyslanectví. Jsou organizované Gymnáziem Boženy Němcové, Česko-francouzským 
klubem a Střední školou vizuální tvorby. 16. 3. od 17h vás Kanadské velvyslanectví 
zve do Knihovny Města Hradce Králové na na vernisáž Z jihu Tuniska na sever 
Kanady a promítání dokumentárních filmů o životě Inuitů v severní Kanadě. Po 
předání diplomů DELF a DALF, vás pozve Francouzský institut na setkání spisovatele 
Vincenta Remèda, autora detektivky Pas d’Oscar pour l’assassin, se studenty ze 
Sfax a Hradce Králové. Na 18. 3. od 17h30 připravilo Tuniské velvyslanectví setkání 
s mladými herci Théâtre de la Paix a s divadelní skupinou z Gymnázia Boženy 
Němcové. Hosty uvítá skupina Červánek. Danièle Geffroy Konštacký představí 
opevněné domy Borjs ve Sfax . Divadelní večer nabízí tří hry: Fantomima od Daniely 
Fischerové v podání Lycea Frédérica Mistrala v Avignonu, hru Topographie Noelle 
Renaude předvede l’Atelier-théâtre Gybon z Hradce, a Le Théâtre de la Paix ze Sfaxu 
zahraje Les Droits de la Terre režisérky Mouny Jamoussi. Marocké velvyslanectví 



pořádá 26.3. v 11h v Gymnáziu Boženy Němcové literární besedu s marockou básnířkou 
Fatémou Chahid, autorkou sbírky Dech na rtech hoří. Ukázky z českého vydání 
přečte spisovatelka Eva Černošová. 

Liberec
www.alliancefrancaise.cz/liberec 

Alliance française de Liberec
Lestošní Festival frankofonie zahájí liberecká aliance 3. 3. svým již známým 
„Café français“ s prezentací Maroka a ochutnávkou cukrovinek. Zúčastní se veletrhu 
cestovního ruchu Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou, kde od 19. do 21. 3, představí 
nejen své aktivity, ale také francouzské regiony. Večerní kinokavárna 25. 3, nabídne 
milovníkům stříbrného plátna Maraton frankofonních filmů s detektivní tématikou. 
Festival uzavře svým nevšedním představením pěvecko-divadelní skupina z Dolní 
Normandie „Holky a chansony“, která vás překvapí svým přehodnocením klasiků 
francouzského šansonu na téma „Ženy na pokraji krize lásky“. 

Ostrava
www.alliancefrancaise.cz/ostrava 

Alliance française d’Ostrava
Festival Dny Frankofonie bude probíhat od poloviny března do poloviny dubna. 
I letos připravila Francouzská aliance v Ostravě pestrý a bohatý program nabízející 
frankofonní kulturní zážitky. Na programu jsou tematické večery, ochutnávky, koncerty, 
výstavy, přednášky a filmové projekce. 17. 3. je pro vás připraven zahajovací večer 
„Belgie poetická“, která se za přítomnosti básnířky Soline de Laveleye a belgické 
fotografky Elodie Ledure bude odehrávat ve znamení poezie a belgické fotografie. Další 
večírky budou v barvách Afriky, Paříže nebo také Arménie, která uzavře festival 16. 4. 
Jedním z nejočekávanějších zážitků letošního ročníku bude Noc frankofonní 
kinematografie, která proběhne 10. 4. a již tradiční Soutěž ve zpěvu frankofonní písně 
27. 3., Soutěž v diktátu 1. 4. a Gastronomická soutěž 8. 4.

Pardubice 
www.francouzstina-pardubice.cz 

Alliance française de Pardubice
Festival Frankofonie probíhá od 10. 3. do 25. 3. a začne promítáním filmu Aya de 
Yopougon, které nás zavede do lidové čtvrti Abidjanu. Den poté, 12. 3., se při přednášce 
a setkání s fotografkou Elodie Ledure seznámíme s Belgií. Pro milovníky literatury máme 
připravené dva večery: 19. 3. Blanka Dabonot představí dílo Patricka Modiana a 17. 3. 
uvede Vincent Remède, při turné po České republice, svou knihu Pas d’Oscar pour 
l’assassin, díky které poznáme Paříž očima vyšetřovatele. Další promítání, tentokrát 



animovaného filmu, se uskuteční 21. 3. Ponoříme se při něm do kouzelného afrického 
světa, těšit se můžete na snímek Kirikou a čarodějnice. Celý festival zakončíme 26. 3. 
tématickým večerem o Senegalu, při kterém objevíme jak gastronomické, tak kulturní 
aspekty této země. Vystoupí také marocká básnířka Fatéma Chahid. Během celého 
Festivalu bude k vidění výstava fotografií Hrajeme si na Zemi.

Plzeň
www.alliancefrancaise.cz/plzen 

Alliance française de Plzeň
Tento rok se Dny Frankofonie v Plzni konají od 16. do 25. 3. Při této příležitosti vám 
Alliance française nabídne program bohatý na chuť a barvy, počínaje 16. 3., kdy začíná 
výstava Malý princ organizovaná společně s Masarykovým gymnáziem. 17. 3. zavede 
Chvilka s pohádkou děti do magického světa frankofonních pohádek, zatímco ti větší 
se budou moci účastnit 18. 3. literárního večera Hledání ztracené paměti věnovaného 
dílu Patricka Modianiho. 19. 3. se zvídaví jedinci s potěšením vydají za poznáním 
francouzských vinařských oblastí při ochutnávce vín a sýrů. Kulinářský workshop 
věnovaný seychelské gastronomii a přípravě kreolské speciality cari coco, konaný 
20. 3., nadchne zase všechny labužníky. Na závěr vás 25. 3. v rámci filmového klubu 
provedeme po severní Africe při promítání marockého filmu Sbohem Maroko.

Slaný
Francouzský klub ve Slaném připravil na 11. 3. v 18h v Městském divadle představení 
Elles, adaptaci hry Jeana Geneta Služky. Režie Sophie Knittl, divadelní společnost LaVu.

Ústí nad Labem
www.cf-klub.cz 

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem ve spolupráci s Česko-francouzským klubem 
pořádá v pátek 13. 3. od 17h v Domě dětí a mládeže vernisáž výstavy a přednášku 
Tři města v životě Alberta Camuse: Alžír, Praha, Paříž.



Dny 
Frankofonie 

2015

Nad Dny Frankofonie převzal záštitu 
pan Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních 
věcí České republiky. 

Program připravily velvyslanectví Francie, Kanady, Demokratické republiky Kongo, 
Lucemburska, Maroka, Moldavska, Rumunska, Švýcarska a Tuniska, Zastoupení 
Valonsko-Brusel, Francouzský institut v Praze, Francouzské aliance a Francouzsko-
české kluby v ČR, Ministerstvo zahraničních věci a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Bohatý program naleznete ve městech Brno, České Budějovice, 
Hradec Králové, Chrudim, Kladno, Most, Nymburk, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, 
Slaný, Uherský Brod a Ústí nad Labem.
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