
Záštitu nad festivalem převzali rektor Univerzity Palackého Martin Procházka, předseda Výboru pro zahraniční věci, 
obranu a bezpečnost Senátu Pavel Fischer a velvyslanec Francouzské republiky v Praze J. E. p. Alexis Dutertre.

francouzskecentrumolomoucbonjourolomouc.upol.cz

Prague

po | 13. 3. | 8.00 | ZŠ Hálkova 
DVOJJAZYČNÁ ČETBA PRO ŽÁKY 
Dramatizaci pohádky Maria Ramoze Já jsem ten nejsilnější žákům ZŠ Hálkova předvedou studenti Slovanského 
gymnázia Olomouc. Je možné si přát lepší vstup do školního týdne? 

po | 13. 3. | 17.00 | Kaple Božího Těla UC UP * vstup zdarma 

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ festivalu Bonjour Olomouc 
LA BOUJEAU – francouzské šansony v podání Ivy Stáncové-Kevešové a její hudební formace
FRANCIE JINDŘICHA ŠTREITA – vernisáž výstavy francouzských fotografií fotografa ze Sovince v Atriu 
Konviktu (Umělecké centrum UP); výstava potrvá do 23. března.

út | 14. 3. | 15.00 | Knihovna města Olomouce * vstup zdarma 

FRANCOUZSKÉ TVOŘENÍ  
Kreativní dílna určená pro děti a jejich doprovod – ubrousková metoda zdobení (découpage). 
Rezervace: besedy@kmol.cz nebo +420 585 545 123.

út | 14. 3. | 17.00 | Knihovna města Olomouce * vstup zdarma 

VEČER FRANCOUZSKÉ LITERATURY 
Čtení z francouzských autorů (česky i francouzsky) za doprovodu francouzských árií v podání studentek 
Konzervatoře Evangelické akademie. Rezervace: besedy@kmol.cz nebo +420 585 545 123.

st | 15. 3. | 8.00—10.30 | Francouzské centrum UP 
WORKSHOP TVŮRČÍHO PSANÍ S JANOU MONTORIO
Tvůrčí psaní rozvíjí kreativní myšlení, zlepšuje vyjadřování a rozšiřuje slovní zásobu. Tento kreativní workshop 
nabízí kombinaci spisovatelských cvičení a postupů improvizace, speciálně upravenou pro studenty 
francouzského jazyka.

st | 15. 3. | 10.00—17.00 | Green Bar 
FRANCOUZSKÉ DELIKATESY / DÉLICES DE FRANCE
Kvalitní, pestrá, bohatá a inspirativní. Taková je francouzská kuchyně! Čerstvé bylinky, sýry, víno… 
Tato země labužníků má renomé po celém světě a inspirovat se jí bude i olomoucký Green Bar při přípravě 
specialit na další francouzský oběd. 

st | 15. 3. | 14.00—16.30 | Slovanské gymnázium Olomouc * vstup zdarma

FRANCOUZSKÉ HERNÍ ODPOLEDNE
Troufnete si na Scrabble ve francouzštině? Zajímá vás, co všechno můžete vlastnit ve francouzských 
Monopolech? A víte, jak se francouzsky řekne Pexeso? Připraveny jsou hry pro malé i velké.

st | 15. 3. | 19.00 | Divadlo na cucky * vstupné 190/140 Kč

AUDIODRAMA JANY MONTORIO SPINKEJ / FAIS DODO ve francouzském a českém jazyce
Děj černé komedie, natočené podle původního textu Jany Montorio, se dotýká důležitých témat, jako jsou 
drogová závislost a domácí násilí. Účinkují: Catherine Dauphin, Igor Orozovič. Režie: Lucie Orbók. Po poslechu 
hry následuje debata za přítomnosti autorky. Prodej vstupenek: www.divadlonacucky.cz/spinkej-fais-dodo. 

čt | 16. 3. | 9.00 | Slovanské gymnázium Olomouc    
WORKSHOP DIVADELNÍ IMPROVIZACE S JANOU MONTORIO
Metody divadelní improvizace skvěle rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti. Proč je nevyužít ke 
zdokonalení cizího jazyka? Pomůžou nám zbavit se strachu z mluvení? Tento zábavný a osvěžující workshop 
nabízí sérii kreativních cvičení a dramatických her, upravenou speciálně pro studenty francouzského jazyka.

čt | 16. 3. | 10.00 | Kino Metropol * vstupné 70 Kč    
MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO (2022) v originálním znění s českými titulky
Filmová projekce pro školy. Rezervace: zuzana@kinometropol.cz, +420 724 265 374.

čt | 16. 3. | 14.00 | Kino Metropol * vstupné 80 Kč    
JULIE, CO BY BYLO KDYBY… (2022) v originálním znění s titulky
Filmová projekce současného francouzského filmu v rámci Filmového klubu seniorů.

čt | 16. 3. | 17.30 | Kino Metropol * vstupné 150/110 Kč    
MYŠKA A MEDVĚD NA CESTÁCH (2022) v českém znění
Filmová projekce současného francouzského filmu pro děti s rodiči s krátkým úvodem.

čt | 16. 3. | 19.30 | Kino Metropol * vstupné 150/110 Kč    
KRVAVÉ POMERANČE (2021) v originálním znění s českými titulky
Filmová projekce současného francouzského filmu s krátkým úvodem. Snímek nekonvenčního režiséra 
Jeana-Christopha Meurisse představuje v několika dějových liniích příběhy dnešní rozjitřené společnosti. 

pá | 17. 3. | 9.00 | MŠ Ovečka Olomouc
FRANCIE VŠEMI SMYSLY
Nakouknout, ochutnat, zaslechnout, přivonět, dotknout se… Zážitkové seznámení s Francií pro nejmenší.

pá | 17. 3. | Francouzské centrum UP * vstup zdarma 

DELF NANEČISTO
Francouzské centrum UP je nově zkušebním centrem mezinárodních zkoušek DELF / DALF. Přijďte si vyzkoušet 
DELF nanečisto! Platí pro kompetence poslechu, čtení s porozuměním a písemného projevu. Časový harmonogram 
zkoušky dle úrovní: A2 9.00–10.35 | B1 10.45–12.40 | B2 13.30–16.00. Přihlášky: benjamin.hildenbrand@upol.cz.

so | 18. 3. | 9.00—15.00 | Lesaffre Olomouc * vstupné 200/100 Kč

WORKSHOP FRANCOUZSKÉHO PEČENÍ
Francie je zemí vína, sýrů… a také vynikajícího pečiva. Workshop povede zkušený francouzský pekař v Lesaffre 
v Olomouci. Kapacita omezena na 18 míst! Rezervace: secretary.cz@lesaffre.com, +420 587 419 321.

ne | 19. 3. | 15.00—17.00 | centrum Olomouce * vstup zdarma 

OLOMOUC A FRANCIE
Komentovaná dvouhodinová vycházka v centru města přiblíží více než stoletou tradici francouzské kultury 
v Olomouci. Sraz zájemců u orloje na Horním náměstí v 15 hodin. Kapacita vycházky je 15 osob. Rezervace: 
www.vkol.cz/akce-a-udalosti 

po | 20. 3. | 15.00—17.00 | klub Variace * vstup zdarma 

SPEAK-DATING A FRANCOUZSKÝ FOTOKOUTEK
Nemáte si s kým popovídat a francouzsky už vůbec ne? Stavte se na kávu do zbrusu nového klubu Variace, kde 
můžete zapříst hovor hned s několika rodilými Francouzi.Využijte tematický fotokoutek z dílny žáků ZŠ Dobré 
nálady. Děti si mohou počíst ve francouzském koutku.

po | 20. 3. | 19.00 | Mozarteum MUO * vstupné 150/100 Kč 

ORCHESTR IŠI KREJČÍHO: OD DEBUSSYHO K MARTINŮ
Francouzský koncert Komorního orchestru Iši Krejčího, který působí v Olomouci od roku 1987. Jeho členy jsou 
učitelé a absolventi olomouckých ZUŠ a další vyspělí amatérští hudebníci.

út | 21. 3. | 18.00 | Beseda MUO * vstup zdarma 
KNIŽNÍ NOVINKY: MATER SPECIOSA J.-G. PÁLENÍČKA + V SETMĚLÉM HORIZONTU  JANA ČEPA
Literárně hudební večer. Čtení podtrhnou klavírní vstupy oceňované pianistky Elišky Tkadlčíkové (HAMU). 

st | 22. 3. | 13.00—14.30 | ZŠ Horka nad Moravou 
FRANCIE NA VLASTNÍ KŮŽI
Francouzský zážitkový ateliér pro žáky tříd 1. stupně ZŠ Horka nad Moravou.

st | 22. 3. | 19.00 | Mozarteum MUO * vstupné 80 Kč 

Ô FÉMININ studentské divadlo ve francouzštině s českými titulky
Divadelní hra studentů Česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc Ô Féminin provede diváka 
příběhy tří silných ženských postav: Antigony, Nory a Marysy. Jak se tyto hrdinky vypořádají se svou rolí, ze 
které se snaží vymanit? Autor hry a režie: Vladimír Antonin Bláha. 

čt | 23. 3. | 9.00 | MŠ Žižkovo náměstí
FRANCIE VŠEMI SMYSLY
Nakouknout, ochutnat, zaslechnout, přivonět, dotknout se… Zážitkové seznámení s Francií pro nejmenší.

čt | 23. 3. | 17.00 | Filmový sál Konviktu UC UP * vstup zdarma 

CO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI OD JACQUESA TATIHO v původním znění s českými titulky
Maraton tvorby legendárního francouzského režiséra pokračuje! Přijďte shlédnout tři filmy, z nichž jeden bude 
v České republice premiérou: L’Illusionniste/Iluzionista (2010); Cours du soir/Večerní škola (1967); Jour de fête/
Jede, jede poštovský panáček (ineditní verze z r. 1964)

pá | 24. 3. | 18.00—21.00 | Galský kohout * vstupné 560 Kč

DÉGUSTATION DE VINS
Řízená degustace vín z oblasti Bourgogne, Loire, Bordeaux, Cahors, Languedoc-Roussillon, Provence a Rhôny 
včetně známého Gigondas z Domaine La Roubine a degustačních pokrmů. Vstupenky ve vinotéce v Ostružnické 
ulici nebo rezervacena mail-galsky.kohout@seznam.cz. Počet míst je omezen.

PROGRAM

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

13.–24. března

MŠ OVEČKA | MŠ ŽIŽKOVO NáMěSTí
ZŠ DOBRé NáLADy | ZŠ HáLKOVA

ZŠ HORKA NAD MORAVOU


