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JOURNÉES FRANÇAISES À KLADNO
FRANCOUZSKÉ DNY V KLADNĚ

11. 3.  9. – 10. 2021
Sobota  11. září  10.00 – 14.00                                                                                                Sportovní areály města Kladna (Sletiště) - pétanquové hřiště
TURNAJ V PÉTANQUE - turnaje se můžete zúčastnit jak vy, tak vaši rodinní příslušníci i vaši přátelé. Turnaj je otevřený pro všechny věkové 

kategorie a vaše tříčlenné družstvo může být složeno z dětí, rodičů i prarodičů. nutná rezervace                                                                                                                                                                                                  

Pátek  17. září  10.00 – 19.00                                                                                                                                          Floriánské náměstí Kladno  
FRANCOUZSKÉ TRHY - trh francouzských prodejců. Nabídka tradičních pochutin a delikates z Francie, francouzská vína, sýry, salámy, uzeniny, 

paštiky, ústřice a slané koláče…

Pátek  17. září  16.30                                                                                                                                         Floriánské náměstí Kladno  

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FRANCOUZSKÝCH DNŮ

Pod záštitou Statutárního města Kladna.

Pátek  17. září  17.00                                                                                                                                                                             Floriánské náměstí Kladno 
KONCERT SKUPINY BRAN -  v rámci francouzských trhů vystoupí skupina Bran. Slovo bran znamená v bretonštině havran a v keltských 

legendách je havran uváděn jako posel zpráv. Bran, to je hudba vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů 

moře.                                                                                                                                                                                                                                          zdarma                                                                                                                                                                                                                     

Sobota  18. září  10.00-14.00                                                                                                                                                                                Floriánské náměstí Kladno 
FRANCOUZSKÉ TRHY trh francouzských prodejců. Nabídka tradičních pochutin a delikates z Francie, francouzská vína, sýry, salámy, uzeniny, 

paštiky, ústřice a slané koláče…

Pátek  1. října  20.00                                                                                                                                                                                                                        Kino Hutník Kladno  
PŘÍPITEK (LE DISCOURS) – Adrien trčí na otravné rodinné večeři. Adrienova expřítelkyně mu navíc neodpovídá na zprávu. Naděje, že ji získá 

zpátky, se zmenšuje. Minuty se vlečou a Adrien má jasno – horší už to být nemůže. Pak ale přijde poslední rána. Budoucí švagr Adriena požádá, 

aby pronesl přípitek na svatbě. Adrien nesnáší svatby. A mluvení na veřejnosti. A svého budoucího švagra. Ale říci „ne“ nedokáže. V hlavě se mu 

okamžitě začínají rozjíždět barvité scénáře toho, co všechno by se při jeho přípitku mohlo pokazit… V hravé francouzské komedii, vybrané do

programu festivalu v Cannes, září v hlavní roli Benjamin Lavernhe. Film v původním znění s českými titulky.                                                                                            

...............................................................................................................................................................................................................zdarma pro členy FČK

Sobota  2. října  20.00                                                                                                                                                                                                                      Kino Hutník Kladno
ANETTE - Stand-up komik Henry (Adam Driver) se zamiluje do Ann (Marion Cotillard), světoznámé operní pěvkyně. Jejich život se obrátí 

naruby, když se jim narodí tajemná holčička Annette s výjimečným darem. Dlouho očekávaný muzikál vizionářského režiséra Leose Caraxe 

s hudbou kapely Sparks zahájil letošní ročník festivalu v Cannes. Diváky vezme na nevšední cestu plnou lásky, vášně a slávy. Film v původním 

znění s českými titulky.                                                                                                                                                                    zdarma pro členy FČK                                                                                                                                                                                 

Neděle  3. října  15.00                                                                                                                                                                                                 Kino Hutník Kladno  
MIA A BÍLÝ LEV (MIA ET LE LION BLANC) - Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá 

dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, 

mládě vzácného bílého lva Charlieho. Během pár dalších let se z nich stanou nerozluční přátelé, parťáci na celý život, jejichž pouto a láska stírá 

rozdíl mezi světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se stane skutečný úžasný silný lev. A Mia zjistí, že 

rodinné farmě se zase tak dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečného bílého lva jako trofej pro lov turistů. Mia a bílý lev nemají jinou 

možnost, než utéct, a vydat se spolu na úžasnou cestu do africké savany, aby v divočině daleko od pušek lovců našli pro Charlieho bezpečné 

místo a lví království. Přátelství totiž není jenom slovo, ale závazek a opravdové dobrodružství. Film v českém znění.            zdarma pro členy FČK                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                        
20.  - 30. září
Francouzsko-český klub Kladno, Floriánské nám. 350 Kladno 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve Francouzsko českém klubu a v kurzech

francouzského jazyka. Přesné informace

o kurzech a jejich časech naleznete na

našich webových stránkách.

21. září - 4. října

Restaurace Letná, Erbenova 2006 Kladno

DNY FRANCOUZSKÉ GASTRONOMIE

v restauraci Letná. Výběr z francouzského menu

a francouzských vín.
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