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DESÁTÝ ROČNÍK ARABFESTU SLAVÍ JÍDLEM 
 
Plzeň, 2. 4. 2019 – Velký sobotní program s podtitulem Na zdraví završí oslavy deseti let 
existence Festivalu arabské kultury. Takzvaný festival ve festivalu navazuje na loňskou 
úspěšnou premiéru ORIENTAL STREET FOOD MARKETU v industriálních prostorách 
DEPO2015. V sobotu 6. dubna od 11 hodin budou návštěvníci objevovat arabskou kulturu 
na symbolických deseti scénách. Program bude skutečně pestrý a kromě přednášek, besed 
a filmových promítání nabídne návštěvníkům také kurzy arabštiny a především kulinářské 
workshopy. Procházka a nákupy na orientálních trzích jsou již samozřejmostí stejně jako 
zázemí pro děti. Den plný jídla zakončí arabský večírek v podání DJs Radia 1 speciálním 
setem world music s důrazem na arabskou hudbu. 
 

„Letošní sobotní program v plzeňských industriálních prostorách DEPO2015 vám bude 
zaručeně chutnat,“ říká ředitelka Festivalu arabské kultury Tereza Svášková. „Našim cílem je, 
aby se lidé mohli s arabskou kulturou seznámit opravdu zblízka a všemi smysly. Návštěvníci si 
budou moci uvařit typické i netradiční pochutiny v arabském stylu na speciálních 
workshopech a poté se na lekci arabštiny pro pokročilé s lektorem jazykové školy Džám-e 
Džam třeba i naučit, jak si jídlo objednat v restauraci,“ doplňuje Tereza Svášková. 
 

Velký sobotní program patří mezi již tradiční akce v Plzni a na své si zde přijdou jednotlivci i 
celé rodiny. Orientální trhy lákají na vůni damašské kávy, pestré koření, vzácný arganový olej 
či orientální šperky. Děti se mezitím zabaví při vyprávění Janka Poláka či v animační dílně. Pro 
tvůrčí jedince jsou připravené řemeslné workshopy, literární nadšenci si užijí blízkovýchodní 
povídky nakladatelství Dar Ibn Rushd a nechají se motivy jídla navnadit na ORIENTAL STREET 
FOOD MARKET. Právě na této scéně se budou kromě výtečných pokrmů Orientu prezentovat 
i spřízněné arabské ambasády, například Kuvajt, Libanon, Egypt, Irák aj.  
 
Klempírna bude zasvěcena přednáškám studentů a vyučujících z katedry blízkovýchodních 
studií a kuchaře Hugo Hromase, kteří svým vyprávěním zavedou publikum do Maroka, 
dálného Ománu či tuniské pouště. Doplnit pitný režim budou moci návštěvníci také 
v kavárně, kde si vychutnají šálek čaje při poslechu audiovizuální výstavy reportéra Českého 
rozhlasu na Blízkém východě Štěpána Macháčka. Atmosféru příjemných arabských 
kavárniček nebo poklid pouštních dun hostům navodí siesta při pokuřování vodní dýmky na 
nádvoří. 
 

Po nabitém odpoledni plném arabských vjemů a chutí čeká návštěvníky speciální akce DJs 
Radia 1, kteří si v rámci pořadu Všechny hudby světa připravili skutečně nevšední zakončení 
dne v rytmu arabské a světové music. 
 

Hlavním partnerem ARABFESTU je Západočeská univerzita v Plzni. Velký sobotní program se 
koná ve spolupráci s DEPO2015 a vybranými arabskými ambasádami se sídlem v Praze. 
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Velký sobotní program: Na zdraví 
7. 4. | 11:00 - 01:00 | DEPO2015 
 
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         

                                                                                         
 

 
 
 
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  
učinili 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 FF 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  

 


