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Uvnitř tohoto
čísla najdete:
- reportáže z
festivalových
vernisáží
- arabský svět
očima studentky

Vážení příznivci arabské kultury,

- recept na tradiční
arabské jídlo
- komiks Šafránu
na stopě
- lekci arabského
jazyka
- jak to všechno
začalo

ANEB JAK TO VŠECHNO ZAČALO...
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FESTIVAL ARABSKÉ KULTURY v Plzni
První ročník:
"Stezkou datlí a olivovníků"
12. - 18. dubna 2010
Druhý ročník:
"V tónech loutny a rebabu"
1. - 9. dubna 2011
Třetí ročník:
"Stopy (v) šafránu"
23. - 30. března 2012

TŘETÍ ROČNÍK

AUTOR: Jaroslava Bičovská

Proč zrovna Stopy (v) šafránu?

H la vn í o r g a n iz át o rk a d o p o r u ču je :

srdečně Vás zveme na

Festival arabské kultury 2012
který bude probíhat ve dnech
23. - 30. 3., na různých místech Plzně
Co Vás čeká? Přednášky českých a zahraničních
odborníků, novinářů, cestovatelů, koncerty, besedy,
divadlo, výstavy, ochutnávky, workshopy, orientální
trhy...
Podrobný program na: arabfest-plzen.cz
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VERNISÁŽE

Měsíc v Maroku: dalo nám to víc než rok studia

Nejraději ze všeho mám poušť, říká Martin Frouz

výstavy jsou otevřeny:
Maroko - země mátového
čaje a orientálního koření
KK Jabloň, 16.3. - 30.3.
Egyptologie: Úspěchy české
vědy objektivem Martina
Frouze
Západočeské muzeum,
22.3. - 29.4.
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Arabský svět v sedmi barvách
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BLÍZKÝ VÝCHOD
OČIMA STUDENTKY

AUTOR KOMIKSU: Kristýna Sataryová

K O M I K S

Šafránu na stopě

R E C E P T

...co má Evropan za lubem? Pokračování příště!

Faláfel - karbanátky na arabský způsob
Potřebujeme:
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ZE SVĚTA ARABŮ

ZAJÍMAVOSTI

ARABŠTINY

L E K C E

PŘÍŠTĚ...

Moudrosti starých Arabů:

Věděli jste, že...
...ne všichni muslimové jsou Arabové? Islám přijalo vedle Arabů
mnoho dalších etnických skupin.
Muslimy tak najdeme mezi Peršany,
Turky, Berbery, Afghánci a dokonce
třeba Číňany. Mnoho Arabů je naopak
vyznání křesťanského.
...prvním arabským státem, v němž
byla zavedena ústava, bylo Tunisko?
A to již v roce 1861!
...velbloudí hrb není zásobárnou vody, ale tuku? Funguje totiž jako důmyslné klimatizační zařízení.

"Jeho prdy jsou lepší než jeho řeč."
"Krásou žen a hor se kochej z dálky."
"Vnitřnosti ovce poznáme, když ji
zařízneme, rozum člověka poznáme,
když promluví."
"Prázdný klas míří, stejně
prázdná hlava, vzhůru."
"Jednou rukou nezatleskáš."
(převzato z knihy "365+1 arabské přísloví
a mudrosloví" Charifa Bahbouha a
Martiny Bahbouhové)

ARABŠTINA PATŘÍ MEZI ŠEST NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH JAZYKŮ
SVĚTA a je také jedním z oficiálních jazyků OSN.
Arabská abeceda se skládá z 28 souhlásek, 3 dlouhých a 3
krátkých samohlásek. Krátké samohlásky se však obvykle
nezapisují; najdeme je jen v náboženských či výukových
textech. Píše se ve vodorovných řádcích zprava doleva a
jednotlivá písmena na sebe navazují.
Tuto abecedu používají kromě Arabů i jiné národy: arabským
písmem se zaznamenává například perština, pašto, urdu a v
minulosti i turečtina.

V dalším čísle najdete:
- rozhovor se zpěvačkou
skupiny Al-Yaman
- reportáž z vernisáže
fotografií z Jemenu
- pokračování komiksu

Už v sobotu!
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Slovníček:
Ahoj!
Marhaba!
Jak se máš?
Kífek?
Skvěle.
Mumtáz.
Děkuji.
Šukran.
Ano.
Naám.
Ne.
Lá.
Jmenuji se...
Ismí...
Těší mě.
Tašarrafná.

