
 
PRAHA SPOLU 

S FESTIVALEM ARABSKÉ KULTURY  
HLEDÁ PODOBY VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ 

 

 

Ve dnech 15. – 17. dubna 2016 proběhne v Praze Festival arabské kultury, tzv. 
ARABFEST. Letošní ročník s podtitulem SPOLU vyzývá návštěvníky k diskuzi 
a hledání způsobů soužití různých kultur v českém prostředí. Kromě speciálně 
zaměřených debat, přednášek či promítání tematického filmu se na programu objeví 
povídání o česko-arabských přátelstvích, zábavně pojatá výuka češtiny očima cizince 
či ochutnávka arabské kuchyně a kvalitních libanonských vín. 
 
„Při sestavování programu jsme mysleli na příjemné a pozitivní aspekty soužití české 
a arabské kultury, zajímají nás však i problémy a nedorozumění, které střetávání 
kultur přináší,” říká o dramaturgii festivalu Jitka Fridrichová, hlavní organizátorka 
pražského festivalu. 
 
Festival zahájí v pátek 15. dubna v 18 hodin diskuze v Knihovně Václava Havla 
s názvem Debata o islámu jako test občanské odpovědnosti? Zúčastní se 
jí islamolog Daniel Křížek, redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner a ředitel 
Centra občanského vzdělávání Ondřej Horák.  
 
I během druhého festivalového dne, soboty 16. dubna, bude kromě tradiční 
interaktivní lekce arabštiny, arabských minitrhů a zdobení hennou prostor na řešení 
kulturních nedorozumění. Jak postupovat v občanských sporech vzniklých 
střetáváním odlišných kulturních prostředí se návštěvníci dozví od interkulturní 
pracovnice Mayady Elhissy. 
 
„Návštěvníkům festivalu chceme také zprostředkovat seznámení se s členy arabské 
komunity, kteří v České republice pobývají již delší dobu. Festival je dobrou příležitostí 
dát se s jejími členy do řeči a představit si tak skutečné tváře a lidské příběhy,“ uvádí 
Jitka Fridrichová.  
 
Festival tak nabídne humorné vyprávění syrského pedagoga, hudebníka a básníka 
Marwana Alsolaimana o tom, jaké nástrahy čekají na cizince při výuce českého 
jazyka. O tom, že mezi Čechy a Araby může vzniknout skutečné přátelství, 
si popovídáme s moderátorkou Českého rozhlasu Danielou Vrbovou a jejími hosty 
v rámci besedy Když Katka potkala Mayadu. Sobotní program završí unikátní 
Procházka Prahou arabskou po místech, která ukrývají otisk blízkovýchodní 
kultury.  
 
Neděle se ponese v duchu gastronomických zážitků. V prostorách spolku InBáze 
bude pro zájemce připraveno menu složené z typických pokrmů arabské kuchyně. 
Hosté si vyslechnou přednášku od autorky arabské kuchařky Renáty Janů a během 
workshopu se naučí tradiční přípravě kávy v džezvě. Na závěr nedělního programu 
je přichystána ochutnávka kvalitních libanonských vín, kterou povede someliér 
Tomáš Blahut. Podrobný festivalový program je dostupný na www.arabfest.cz.  

http://www.arabfest.cz/
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Hlavní organizátorka pražského festivalu:  Kontakt pro média: 
Jitka Fridrichová      Karina Hladová 
+ 420 607 943 689     +420 606 365 121 
jitka.fridrichova@arabfest.cz    karinahladova@gmail.com  

Festival arabské kultury je pořádán studenty a absolventy Katedry 
blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni. Během své sedmileté 
existence se stal tradiční kulturní událostí v Plzeňském kraji. V Praze se letos 
uskuteční jeho třetí ročník. Od roku 2013 se na organizaci festivalu podílí zapsaný 
spolek ARABFEST. Festival je finančně podporován grantem Západočeské univerzity 
v Plzni. 
 
 

 
 
Seznam partnerů Festivalu arabské kultury 2016: 
Západočeská  univerzita v Plzni,  Fakulta  filozofická  ZČU,  Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU, 
nakladatelství Dar Ibn Rushd, Animánie, Společnost česko-arabská, vegetariánské bistro Satyr, 
festival dokumentárních filmů Jeden svět, MadeInSyria.cz, VELbloud o.s., jazyková škola Arabesque, 
Chez Amis, Alfa Tisk, V.K.S., Lavaris, Tarakan, Tamarchi, Centrum překladů a služeb pro 
podnikatele, s.r.o., Asociace pro interkulturní práci, z.s., Koření U Antonína, Galerie Vestředu, festival 
orientálních tanců Orient Dream, Velvyslanectví Marockého království, Velvyslanectví Státu 
Palestina, Velvyslanectví Libyjského státu a další vybrané zastupitelské úřady arabských zemí 
v České republice.  
 
Seznam mediálních partnerů: 
Český rozhlas Plzeň, Radio 1, Radio Kiss Proton, Radio Wave, A2,časopis VELbloud, 
HedvabnaStezka.cz, BlizkyVychod.eu, StudentPoint, Dobříšsko aktuálně, Portál.  
 
Seznam míst konání: 
Café Kampus, Knihovna Václava Havla, InBáze, z.s. 
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