Výroční zpráva 2016
ARABFEST, z.s.
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Aktivity
Ve dnech 30. 3. až 3. 4 2016 jsme uspořádali 7. ročník Festivalu arabské kultury v Plzni a 3.
ročník Festivalu arabské kultury v Praze ve dnech 15. až 17. 4. 2016.

Spolupráce na výstavním projektu Linie svobody: arabská karikatura. Projekt byl realizován za
podpory Anna Lindh Foundation těmito organizacemi: Insaan, Baraka: Centrum pro kultury
severní Afriky a Blízkého východu, Člověk v tísni. Předsedkyně ARABFEST, z.s. Tereza
Svášková konzultovala výběr děl a propagaci projektu.
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Festival arabské kultury 2016
Sedmý ročník jsme strávili SPOLU a zahájili dialog nejen o migrační krizi, ale také o důležitosti
osobní zkušenosti a společného úsilí.
- Zaměření ročníku: kulturní dialog, hledání hranic, osobní výpověď
- Podtitul: SPOLU

Program
Plzeň 30. 3. - 3. 4. 2016
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VELKÝ SOBOTNÍ PROGRAM
2. dubna 2016, 13:30 - 19:00 Moving Station
7 scén: Vestibul - orientální trhy, „pozorovatelny“
Galerie - prezentace ambasád, nabídka arabských pokrmů od šéfkuchařů, malování hennou, relaxační zóna
Sál – přednáškový sál, filmová projekce
Pokojíček - divadelní představení pro děti, projekce animovaných filmů
Klubovna - výuka arabštiny, kurz arabské kaligrafie
Animánie - animační dílna
Kavárna - speciální kvíz, prezentace knižních novinek
Na místě bude také dětský koutek, „fotokoutek“ a umělecký program Galerie Vestředu.
VESTIBUL (13:30 - 19:00)
13:30 - 18:00 Na orientálním trhu
Užijte si procházku arabským súqem, kde si můžete zakoupit orientální šperky, mýdla ze Sýrie, libanonskou kávu,
arabská koření, laskominy, knižní novinky a mnoho dalšího. Vypravte se tak pomyslně na Blízký východ!
15:30 - 16:00 Příprava damašské kávy
V Čechách je oblíben zejména italský styl přípravy kávy. Jaký je ale ten arabský? Arabskou kávu nejenže provází
nelehká příprava, ale také řada rituálů a zvyklostí. Na ukázku, jak připravit tradiční damašskou kávu, zve Lukáš Goga
z firmy Made in Syria, který vás zasvětí i do historie a tradic kávy.
13:30 - 19:00 Pozorovatelny
Odpočívejte nahoře! Spolu s přáteli si na balkóncích můžete zahrát oblíbenou deskovou hru vrhcáby či jen tak shlížet
z výšky na okolní ruch a pokojně pozorovat okolní dění.
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GALERIE (13:30 - 18:00)
V útulné galerii na vás čekají tradiční prezentace vybraných arabských ambasád a klubů a rovněž ochutnávky
kulinářských specialit - mimo jiné od kuchařů z Kuvajtu, Maroka, Iráku či Palestiny. Navíc se můžete nechat ozdobit
hennou či jednoduše odpočívat v naší relaxační oáze!
SÁL (14:00 - 18:00)
14:00 Soudobý umělecký aktivismus v Káhiře
Blízký východ očima umělců. Přednáška Alexandry Kollárové o umělecké tvorbě (nejen) v Káhiře, kde několik měsíců
pobývala. Objevte s námi kouzlo káhirského street artu, nahlédněte do galerie Townhouse a debatujte o svobodě
tvorby v Egyptě.
15:00 Jsem Čechoiráčan
Poznejte životní cestu a názory druhé generace Iráčanů žijících v České republice. Moderování debaty se ujme
egyptský novinář Yasir Reizk. Akce se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím Irácké republiky.
16:00 Kde je Irák?
Nenechte si ujít projekci krátkého dokumentárního snímku, který natáčel irácko-kanadský filmař Baz Shammoun
v roce 2004 krátce před zatčením Saddáma Husajna přímo v Iráku a Jordánsku. Režisér se vrací po 27 letech
nuceného exilu do své vlasti, jež se hroutí ve světle daných událostí, nejisté budoucnosti a příslibů. „Je Irák další
Palestinou?“ ptají se mnozí Iráčané. Arabsky, anglické titulky. Vaše dotazy po filmu zodpoví samotný pan režisér.
17:00 „Je země lidstva pro všechny lidi?“ přednes poezie - dílo Mahmúda Darwíše. Burhan Kalak, Hélène Genet
a hosté Mahmúd Darwíš je nejvýznamnější palestinský básník. U příležitosti autorových nedožitých 75. narozenin
zazní na Festivalu arabské kultury jeho básně v několika jazycích: v češtině, arabštině a francouzštině. Tato akce je
pořádaná ve spolupráci s Přáteli poezie Mahmúda Darwíše.
POKOJÍČEK (13:30 - 18:30)
13:30 - 15:00 Beirut Animated
Projekce vybraných animovaných filmů z festivalu Beirut Animated. Upozorňujeme, že filmy nejsou vhodné pro děti.
16:00 - 17:00 Příběhy ze světa - představení v češtině
17:30 - 18:30 Stories from the world - představení v angličtině
Vyprávění bylo součástí lidského života od první vyslovené věty. Není a nebylo kultury, která by neměla své velké
příběhy. Příběh se s vyprávěním rodí a s ním také umírá. Posluchač odchází a z dlaní mu unikají zrnka snů. Staletí
mrtvý komediant Felix B. Truffatore vás doprovodí do světa příběhů horké Arábie.
KLUBOVNA (13:45 - 17:30)
13:45 - 14:30, 16:45 - 17:30 Workshop arabského jazyka
Arabské písmo je pro mnohé nerozluštitelnou záhadou, přijďte se na něj podívat podrobněji a naučit se pár
základních písmen! Během workshopu vám studenti Katedry blízkovýchodních studií představí arabskou abecedu
a naučí vás základům psaní. Přijďte se naučit, jak napsat své jméno v arabštině (a nejen to)! Na kurz je nutné provést
předem rezervaci na informačním stánku Arabfestu.
15:00 - 16:30 Krása arabské kaligrafie
Arabské písmo má mnoho podob a má ideální formu pro umělecké vyžití. Kaligrafií zdobí mistři mešity již po staletí
a my jsme si letos pro vás připravili workshop, na kterém si sami zkusíte, že vykouzlit ladné vlnky není vůbec lehké!
Věříme však, že pod vedením lektorky Pavly Kostkové se vám to povede! Na kurz je nutné provést předem rezervaci
na informačním stánku Arabfestu.
ANIMÁNIE
14:00 - 16:00 Animační dílna: SPOLU
Zkuste si vytvořit vlastní animaci pod vedení zkušeným lektorů z Animánie. Pod tématem „spolu“ se fantazie
rozběhne jistě sama!
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KAVÁRNA
17:30 - 19:00 Kavárenský kvíz
Seberte odvahu a poměřte své síly ve vědomostním kvízu tematicky zaměřeném na Blízký východ. Soutěžit budete
v týmech, takže se nebojte, že by vás zapeklité otázky složily na lopatky. A kdyby náhodou jo, nebudete v tom aspoň
sami! Chcete-li soutěžit, prosíme přihlašte se předem na informačním stánku Arabfestu.
EXTRA PROGRAM:
13:30 - 18:00 DĚTSKÝ KOUTEK
Nechte své děti vyhrát si v dětském koutku a zajděte si třebas na přednášku. O vaše děti bude dobře postaráno čekají je rozmanité hry, čtení pohádek a možná také malování na dlaždičky.
13:30 - 18:00 FOTOKOUTEK
Nechte se vyfotit! A to pěkně tematicky - tedy jedině společně! Dvojice milující focení a sebe navzájem velmi vítané.
Ti z vás, kteří rádi soutěží, si také jistě přijdou na své.
13:30 - 18:30 VESTŘEDU dění
Plzeňská GALERIE VESTŘEDU chystá pro všechny tvořivé návštěvníky uměleckou dílnu, ve které bude hrát prim
malba a ilustrace a nejeden student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Dílna probíhá souběžně
s celým programem na různých místech v budově. Umění zdar!
Po celý den platí, že když v kavárně řeknete při objednávce kávy či čaje heslo SPOLU, odměnou vám bude sladké
arabské překvapení!

Praha 15. - 17. 4. 2016

Místa konání: Café Kampus, Knihovna Václava Havla, InBáze, z.s
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Poznámka: *změna v obsazení hostů Debaty o islámu jako testu občanské odpovědnosti,
15. 4. 2016: hosty byli islamolog Daniel Křížek, redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner
a ředitel Centra občanského vzdělávání Ondřej Horák. Debatu moderovala islamoložka Zora
Hesová.

Poznámka: Také v Praze probíhala soutěž pro návštěvníky festivalu.
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Propagace

Grafickou podobu festivalového ročníku 2016 připravila Hana Hudáková.
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Média
Neplacená spolupráce: Radio Prague, Tyden.cz, Časopis Dějiny a současnost, Český
rozhlas, Blesk, Hedvábná stezka, Blízký východ.eu, Velbloud, Dobříšsko aktuálně.cz,
vikend.hn.cz
Placená spolupráce: A2, kulturní magazín Žurnál
Seznam mediálních partnerů: Český rozhlas Plzeň, Radio 1, Radio Kiss Proton, Radio
Wave, A2, časopis VELbloud, HedvabnaStezka.cz, BlizkyVychod.eu, StudentPoint,
Dobříšsko aktuálně, Portál

Print screen z webu http://www.arabfest.cz/arab-media/

Tiskové zprávy
TZ 2016/ 1 - Sedmý ročník ARABFESTu: SPOLU S FESTIVALEM ARABSKÉ KULTURY
KULTURNÍ DIALOG, HLEDÁNÍ HRANIC, OSOBNÍ VÝPOVĚĎ
TZ 2016/ 2 - Refugee Safari: PROGRESIVNÍ MUZIKÁL REFUGEE SAFARI POPRVÉ V ČESKÉ
REPUBLICE
TZ 2016/3 - Arabfest v Praze 2016: SPOLU S FESTIVALEM ARABSKÉ KULTURY HLEDÁ
PODOBY VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ
Plné znění tiskových zpráv viz http://www.arabfest.cz/arab-media/tiskove-zpravy.
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Dne 29. 3. 2016 ve 12:30 jsme na Moving Station v Plzni uspořádali tiskovou konferenci.
Účast: ČTK, ČRo, PD, Právo, ZČU.
Fotografie z akce lze najít na webových stránkách a Facebooku:

Festival arabské kultury v Plzni 2016:
web: http://www.arabfest.cz/galerie/spolu-30-3-3-4-2016-plzen/
FB: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1021814447893164&type=3
Festival arabské kultury v Praze 2016:
web: http://www.arabfest.cz/galerie/spolu-15-4-174-2016-praha/
FB: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1104060196335255&type=3
Komunikace festivalu také přes www.arabfest.cz a Twitter (https://twitter.com/arabfestcz).

Návštěvnost
Festivalové akce: přibližně 1500
Festivalové výstavy: 1100
Návštěvníci všech věkových kategorií. Kromě studentů nás navštívili i starší lidé, kteří si na
festivalu zavzpomínali na své cesty po Blízkém východě. Početnou návštěvnickou skupinou byli
milovníci arabské kuchyně, zájemci o výuku arabštiny a členové arabské komunity v Praze.
Reakce od návštěvníků:
Převaha pozitivních reakcí (mj. chvála prostoru Moving Station, degustací a akcí v Praze).
Negativní reakce: dva nepříjemné výstupy návštěvníků na přednáškách o migraci a islámu. Na
akcích jsme rozdávali dotazníky, ale ne dostatečně. Přípravu průzkumu návštěvnosti jsme
podcenili.
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Partneři
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
TiskV.K.S., Lavaris Tarakan, Tamarchi, festival orientálních tanců Orient Dream, Velvyslanectví
Marockého království, 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.

Finanční zhodnocení roku 2016
Výkaz zisků a ztrát (v Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Služby celkem
Cestovné
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky

760
760
66,656
5,810
60,846
0
0
4,347
0

CELKEM náklady

71,763

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony
Přijaté příspěvky a dary

28,496
87,624

CELKEM výnosy

116,120
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Stručné shrnutí
V říjnu 2016 byl zvolen nový Výbor spolku (Tereza Svášková, Jitka Nedelková, Taťána
Vacovská, Klára Jedličková, Michaela Vaňková), který si zvolil předsedkyni (T. Svášková) a dvě
místopředsedkyně (J. Nedelková, K. Jedličková). K 31. 12. 2016 měl spolek ARABFEST 30
členů, o 2 členy méně než v roce 2015. Podařilo se nám navázat nové spolupráce v rámci
celoročních aktivit. Členové spolku se shodli na tom, že zkusíme náš spolek registrovat do sítě
Anna Lindh Foundation. V prosinci 2016 jsme v dané věci navázali kontakt se zástupkyní české
sítě nadace Pavlou Začalovou.
Hlavním aktivitou spolku bylo uspořádání Festivalu arabské kultury, jež vyzýval
návštěvníky k diskuzi a hledal způsoby soužití různých kultur v českém prostředí. Kromě
speciálně zaměřených debat, přednášek či promítání tematického filmu jsme do programu
zařadili povídání o česko-arabských přátelstvích, zábavně pojatou výuku češtiny očima cizince
či ochutnávku arabské kuchyně a kvalitních libanonských vín. Dokázali jsme kulturně obohatit
jak Prahu, tak západočeskou metropoli. Program byl skutečně pestrý, nabízel různé žánry
a mezioborovost. Uvedli jsme mezinárodní muzikál Refugee Safari (a to dokonce v české
premiéře), realizovali několik výstavních projektů a vyzkoušeli si zorganizovat tematické
procházky. Tradiční Velký sobotní program se poprvé představil v prostorách Moving Station.
Návštěvníci tento prostor v centru města velmi chválili. I náš festivalový tým se v prostoru cítil
dobře a hodnotil kladně spolupráci s tamějším produkčním týmem. Spolupráce v týmu
fungovala dobře, pochvalu si zaslouží jak plzeňský realizační tým, tak pražský. Nutno dodat, že
pražský tým lépe hospodařil než ten plzeňský. Na shánění zdrojů a hospodaření bude třeba
zapracovat. Skvěle fungovaly naše webové stránky a rezervační systém. Pravděpodobně i díky
tomu jsme měli tak vysokou návštěvnost akcí. Vynikající spolupráce byla opět s naší alma
mater Západočeskou univerzitou v Plzni, dále přímo s vedením Fakulty filozofické a naší
domovské Katedry blízkovýchodních studií. Potěšilo nás, že v porovnání s minulým rokem jsme
na festivalových akcích zaznamenali více návštěvníků z arabské komunity.
ARABFEST, z.s. má za sebou další úspěšný festivalový ročník. A setkání, která na festivalu
proběhla, jsou rozhodně inspirací a motivací pro naše další aktivity.
Výroční zprávu činnosti za rok 2016 zpracovaly Tereza Svášková a Jitka Nedelková.
S obsahem souhlasí předsedkyně spolku Tereza Svášková.

E-mail: kontakt@arabfest.cz
ARABFEST, z.s., Brázdimská 1548, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Registraci spolku ve veřejném
rejstříku vydal Městský soud v Praze dne 4. 10. 2012, č.j. L 24859. IČ: 22709509.
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