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ARABFEST ZVE K PROSTŘENÉMU STOLU
Plzeň, 25. 3. 2019 – Festival arabské kultury letos slaví deset let své existence. Letošní ročník
s podtitulem JÍDLO startuje 3. dubna v Plzni. V západočeské metropoli potrvá hlavní
festivalový program do 7. dubna, od 8. do 11. dubna se dílčí program přesune do Olomouce
a od 11. do 14. dubna do Prahy. Tématem jubilejního ročníku je jídlo ve všech svých
významech a souvislostech, ale především v kontextu Blízkého východu. Novinkou
programu je mezinárodní konference věnovaná přednáškám, debatám, ale také
ochutnávkám a kulinářským workshopům, s účastí českých i zahraničních hostů, kteří se
tématu jídla dlouhodobě věnují. Festival se koná pod záštitou rektora Západočeské
univerzity a primátora města Plzně.
„Každoročně představujeme program, v jehož rámci mohou festivaloví návštěvníci poznávat
arabský svět všemi smysly. Letos to bude především o chuti, kdy jídlo bude v hlavní roli – ať už
v roli tmelícího prvku či předmětem konfliktu,“ říká ředitelka festivalu Tereza Svášková. „Téma
to je obsáhlé, a proto pořádáme kromě kulinářských workshopů a orientálních trhů také
konferenci Jídlo není jen na talíři, při níž nahlédneme pod pokličku aktérů arabské (nejen)
kulinářské sféry. Dalším programovým lákadlem je nepochybně česká premiéra filmu Heaven
Without People za účasti režiséra Luciena Bourjeilyho, která se uskuteční v Praze,“ zve Tereza
Svášková.
Organizátoři pro návštěvníky připravili netradiční procházku městem - Gastrotour, díky níž
poznají lidé město Plzeň po arabsku a nechají se navnadit k dalšímu programu festivalu, který
pokračuje reflektováním předchozích deseti let výstavou fotografií z období roku 2010 až
2019. A jelikož podtitul JÍDLO přímo nabízí k ochutnávání, následuje ve festivalovém týdnu
hned šest kulinářských workshopů: za všechny zmiňme Gril po arabsku s kuchařem Hugem
Hromasem, který je zároveň průvodcem pořadu U stánku na stream.cz, anebo workshop
kuchařky a antropoložky jménem Suraia Abud Coiak, která zavede účastníky do chutí
libanonské vegetariánské kuchyně.
Chybět rozhodně nebude oblíbený ArabFILMfest, který letos nabídne tři snímky věnující se
tematice jídla. Dokument With Myself I Started sleduje snahy environmentální aktivistky Amal
Jamil Madanat vidět svoje rodné Jordánsko uklizené a čisté. Oceňovaný snímek Couscous: The
Seeds of Dignity se zabývá významem pěstování a produkce potravin za účelem boje
o individuální a kolektivní lidskou důstojnost a otázkami nezávislosti a svrchovanosti.
Inspirativní příběh Mariam Shaary, zachycený ve filmu Soufra, vypráví o založení a počátcích
cateringové společnosti, která poskytuje práci, ale také naději na lepší život ženám
z uprchlického tábora v Libanonu.
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Velký sobotní program bude opět nejrozsáhlejší akcí celého festivalového týdne. Tento
festival ve festivalu nabídne program rodinám s dětmi i jednotlivcům. Návštěvníci se mohou
projít a nakupovat na orientálních trzích, ochutnat arabské pouliční speciality na druhém
ročníku ORIENTAL STREET FOOD MARKETU nebo se naučit arabštině a jejím dialektům.
Sobota bude rovněž plná přednášek, debat a promítání a večer zakončí DJs Radia 1 arabským
večírkem ve velkém stylu.
Takzvaný Arabfest letos opět zamíří také na Hanou, do Olomouce, kde se bude konat již
podruhé a naváže na velké ohlasy promítáním filmů, přednáškami o jídle jako droze či
důvodem konfliktu v kontextu řeky Nilu. Samostatný festivalový program se uskuteční také
v Praze. V sobotu 13. dubna historicky poprvé lidé ochutnají arabské pouliční speciality na
ORIENTAL STREET FOOD MARKETU ve VNITROBLOCKU, zhlédnou sérii filmových promítání
v Kampusu Hybernská a Kině Pilotů, dozví se více o tzv. prorocké medicíně od Bronislava
Ostřanského, zatančí si na orientální rytmy pod taktovkou DJs Toukadime a DJ Syriantala. I zde
se bude degustovat libanonské víno ve spojení s ochutnávkou libanonské kuchyně.
Hlavním partnerem ARABFESTU je Západočeská univerzita v Plzni.
Festival arabské kultury 2019: JÍDLO
3. - 7. 4. Plzeň, 8. – 11. 4. Olomouc, 11. - 14. 4. Praha
Doprovodný program: 3. – 30. 4. Plzeň
Program: www.arabfest.cz
Kontakt: kontakt@arabfest.cz
Ředitelka festivalu:
Tereza Svášková
+420 725 797 989
tereza.svaskova@arabfest.cz
Kontakt pro média:
Michaela Vaňková
+420 605 374 785
michaela.vankova@arabfest.cz
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FESTIVAL ARABSKÉ KULTURY má za sebou devět úspěšných ročníků. Původně vznikl jako skromná
akce studentů katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU, kteří z něj postupně
vytvořili víceúrovňový festival pro širokou veřejnost. Od roku 2013 se na jeho organizaci podílí
zapsaný spolek ARABFEST. Festival významně finančně podpořila Západočeská univerzita
v Plzni, vybrané arabské ambasády, firma Crestyl Group a další partneři. Festival se koná pod
záštitou rektora Západočeské univerzity Miroslava Holečka a primátora města Plzně Martina
Baxy.
Seznam partnerů desátého ročníku Festivalu arabské kultury 2019: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta
filozofická ZČU, katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU, město Plzeň, nakladatelství Dar Ibn
Rushd, arabské ambasády (především pak Velvyslanectví Státu Kuvajt, Velvyslanectví Státu Palestina,
Velvyslanectví Libyjského státu, Velvyslanectví Marockého království, Velvyslanectví Irácké republiky,
Velvyslanectví Libanonské republiky, Velvyslanectví Egyptské arabské republiky, Velvyslanectví Tuniské republiky),
Goethe-Institut v Praze, Společnost česko-arabská, Tuniský národní úřad pro cestovní ruch, Nadace Anny
Lindhové, Crestyl Group, Lavaris s.r.o., DEPO2015, Koření od Antonína, Jazyková škola Džám-e Džam, Libanonský
klub v České republice, Palestinský klub v České republice, Restaurace a penzion U Matasů, Tamarchi, Dragon
Print, Kulturka ZČU, Orient Coffee, Studentský spolek Madžlis, Kampus Hybernská, Green bar, Univerzita
Palackého – Katedra historie
Seznam mediálních partnerů: Český rozhlas Plzeň, Radio 1, Radio Wave, protišedi.cz, BlizkyVychod.eu
Seznam míst konání: Fakulta filozofická ZČU, Magistrát města Plzně, Plzeňský Prazdroj, Moving Station,
Divadélko JoNáš, DEPO2015, Restaurace a penzion U Matasů, Restaurace Bristol, Umělecké centrum UP,
Greenbar, El Emir Lebanese Restaurant, Kampus Hybernská, Kino Pilotů, Studentský klub Celetná, VNITROBLOCK

