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Aktivity spolku
Crowdfundingová kampaň na Startovači
Vytoužená částka 30 000 Kč byla určena k spolufinancování ORIENTAL STREET FOOD
MARKETU (v rámci Velkého sobotního programu Festivalu arabské kultury 2018).
Vybrala se částka 33 962 Kč za podpory 71 lidí, kteří následně od nás obdrželi odměny, které
si na platformě Startovač za svou štědrost vybrali.
ORIENTAL STREET FOOD MARKET
V rámci Velkého sobotního programu Festivalu arabské kultury 2018 jsme uspořádali první
street food market s blízkovýchodními pokrmy v České republice, který měl u návštěvníků
velký úspěch.
Festival arabské kultury: Město
Organizace multižánrového festivalu s týdenním programem (4.-8. 4. 2018) s podtitulem
Město. Devátý ročník festivalu objevoval veřejný prostor blízkovýchodních metropolí a jejich
architekturu. Odborníci promluvili na téma urbanismu a projektech v městech Zálivu,
debatovalo se o roli a pohybu ženy nejen na Blízkém východě. Jednalo se z hlediska
návštěvnosti o nejúspěšnější ročník.
konference Žena ve veřejném prostoru
Dne 5. dubna 2018 jsme ve spolupráci s doktorandkami katedry antropologie FF ZČU
uspořádali jednodenní konferenci s mezinárodní účastí. Konference hostila účastnice
z Belgie, Slovenska, ČR a dala prostor také studentkám doktorandských oborů ZČU. Cílem
bylo nastolit otázky k závažnému tématu a otevřít diskuzi nejen v akademickém prostředí, ale
také za účasti široké veřejnosti. Akce zároveň nabídla prostor k posílení interdisciplinarity
a spojila tak obory architekturu, fotografování, novinařinu a výzkumnou činnost, a také
k posílení vzájemné spolupráce kateder Fakulty filozofické (zvláště Katedry antropologie,
Katedry politologie a Katedry blízkovýchodních studií).
Festival arabské kultury v Olomouci:
Poprvé jsme za pomoci externího týmu uspořádali také kratší festivalový program
v Olomouci.
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Projekt Festival arabské kultury 2018
Devátý ročník Festivalu arabské kultury se věnoval městu, jeho veřejnému prostoru
a architektuře. Podtitul byl Město. Festivalový program se uskutečnil v Plzni, Praze
a Olomouci v dubnu 2018 (některé doprovodné akce byly v březnu). Na následujících
stranách lze nalézt detaily o festivalových akcích, profilech účinkujících, seznam partnerů
nebo počet návštěvníků nebo závěrečné zhodnocení.

Plzeňský festivalový tým po odbavení Velkého sobotního programu 2018.

4

Program festivalu

Festival arabské kultury v Plzni
HLAVNÍ PROGRAM: 4.–8. DUBNA 2018
DOPROVODNÝ PROGRAM: 27. BŘEZNA – 30. DUBNA 2018
STŘEDA 4. DUBNA

5

ČTVRTEK 5. DUBNA

6

PÁTEK 6. DUBNA

7

SOBOTA 7. DUBNA

8

NEDĚLE 8. DUBNA

9

DOPROVODNÝ PROGRAM:
VÝSTAVY

10

SPECIÁLNÍ AKCE

11

Festival arabské kultury v Praze
HLAVNÍ PROGRAM: 5. DUBNA

DOPROVODNÁ AKCE: 4. DUBNA

12

Festival arabské kultury v Olomouci
HLAVNÍ PROGRAM: 5. – 15. DUBNA

13

Přednášející a účinkující

Celkem 113 hostů.
Zodpovědná osoba za Guest Service: Dominika Kozlová
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Dr. Yasser Mahgoub je architekt a akademik. Vystudoval Architekturu a stavitelství
na Ain Shams univerzitě v Káhiře a poté získal doktorát z architektury na Michiganské
univerzitě ve Spojených státech. Působil na univerzitě Ain Shams, Univerzitě Spojených
arabských emirátů, Kuvaitské univerzitě a Katarské univerzitě, kde byl také vedoucím
katedry architektury a urbanismu. Dále pracoval jako architekt a byl jedním ze zakládajících
členů architektonické firmy “The Egyptian Designers”. Působil také jako poradce
pro architekturu v Egyptě, Spojených arabských emirátech, Kuvaitu a Kataru. V současné
době učí architektonický výzkum, životní prostředí a chování, profesní praxi a architektonické
ateliéry. Ve svém výzkumu se soustředí na sociální a kulturní aspekty architektury,
udržitelnou architekturu, architektonické vzdělání a vliv globalizace. Publikoval výzkumné
zprávy a články v mezinárodních publikacích a prezentoval svůj výzkum na několika
mezinárodních
a regionálních konferencích. Je také členem mnoha výzkumných komisí
a akademických periodik a byl jedním z recenzentů Agha Khan ceny za architekturu v roce
2010.
Dr. Charif Bahbouh, CSc., absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obory čeština,
arabština, ruština) a Lomonosovy univerzity v Moskvě. Přeložil několik známých děl české
literatury do arabštiny (například Čapkova Bílá nemoc a Matka, České povídky a pohádky
aj.), a naopak do češtiny některá díla literatury arabské. Je autorem a spoluautorem
sedmdesáti titulů, které vyšly před rokem 1990 i po něm. Od roku 1975 do roku 2004
vyučoval na Jazykové škole města Prahy, externě také přednášel na univerzitách v Praze a v
Plzni. V roce 1990 založil orientální nakladatelství Dar Ibn Rushd, které od té doby vydává
překladové tituly krásné literatury, slovníky, encyklopedie, učebnice orientálních jazyků
a další publikace zaměřené na svět Orientu (dodnes vyšlo v nakladatelství 300 titulů). V roce
1997 prostudoval 200 arabských rukopisů a podílel se na zpřístupnění těchto vzácných
rukopisů široké veřejnosti. Ve spolupráci s Národní knihovnou a Albertina Icom Praha
a UNESCO vydal dvě brožury a CD Room Katalog arabských rukopisů v češtině
i v angličtině.

Eliška Boháčová je doktorandkou na Katedře politologie a mezinárodních vztahů při ZČU
v Plzni, kde se zaměřuje na témata spojená s regionem jihovýchodní Asie. Ve své dizertační
práci se zabývá environmentálními nevládními organizacemi ve vztahu k vládám tamních
zemí a zároveň je řešitelkou projektu týkajícího se společenských změn v Myanmaru
v souvislosti s genderovou tematikou.

Marek Čejka vystudoval právo a politologii. Mnohokrát navštívil Blízký východ a v letech
2001-2002 absolvoval stáž na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a v roce 2014 zkoumal
americký judaismus a islám na Hartford Seminary v Connecticutu. V současnosti působí mj.
na Mendelově univerzitě a ve Vojenském historickém ústavu a přednáší na několika dalších
vysokých školách. Je autorem řady článků a několika knih: Judaismus a politika v Izraeli
(2002, 2009), Izrael a Palestina (2005), Encyklopedie blízkovýchodního terorismu (2007),
Dějiny moderního Izraele (2011), Lidé svatých zemí (2012) a je spoluautorem knihy Rabíni
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naší doby (2010, s Romanem Kořanem, která vyšla též nakladatelství v Routledge).
Provozuje blog: http://blizky-vychod.blogspot.com.

Tereza Dvořáková absolvovala magisterský program Sociální a kulturní antropologie
na Katedře antropologie FF ZČU. Na stejné katedře pokračuje v studiu v doktorském
programu Etnologie. Zároveň pracuje jako sociální pracovnice ve SPOLEČNOSTI TADY
A TEĎ, o.p.s. a nárazově působí jako výzkumnice v různých projektech se zaměřením
na marginalizaci.

Nina Fárová vystudovala sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni, kde v současnosti
pokračuje v doktorském studiu. V rámci svého výzkumu se zabývá tématem mužů
a maskulinit ve feminizovaném prostředí základního školství. V současné době pracuje jako
výzkumnice v Sociologickém ústavu Akademie věd v oddělení NKC - gender a věda.

Petra Hlaváčková se věnuje kulturní kritice, kurátorství a filmové dokumentaristice. Stála
u založení 4AM Fóra pro architekturu a média, je členkou uskupení Guerilla.film a editorkou
Brněnského architektonického manuálu. Zajímá se o feminismus ve vztahu ke kultuře,
veřejnému prostoru a tělu. Je autorkou výstav Zabij svého Fuchse. Psychoanalýza současné
brněnské architektury (Benátské bienále architektury 2012), Kompaktní město (2011)
a Psychoanalýza jednoho prostoru. Sonda do podvědomí bývalé bohnické prádelny (2013),
editorkou knihy Off Season (2017) nebo čísla časopisu ERA21 1/2016 Osvobozený prostor
věnovaného gender mainstreamingu. Podílela se na vzniku filmu Když máš práci, máš
všechno (2016), stála u zrodu laboratoře Move the City věnované vztahu pohybu
a architektury. Působí jako redaktorka A2 - kulturního čtrnáctidenníku, publikuje v českých
i zahraničních periodících. V současné době se zabývá otázkou vztahu feminismu a islámu
v souvislosti s ženskými právy a genderové politice za socialismu.

Petr Klíma je architekt a historik architektury, absolvent FF ZČU, FA ČVUT a UMPRUM.
Je editorem a spoluautorem projektů KOTVY MÁJE – České obchodní domy 1965–1975
a Růžena Žertová – Architektka domů a věcí. V rámci doktorského studia na UMPRUM se
soustředí na architekturu československých velvyslanectví z období 1948–1989. Několik let
působil na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, i nadále zde přednáší. V letech
2011–2015 byl součástí týmu Plzně 2015. Projektům spjatým s architekturou a veřejným
prostorem se nyní věnuje ve spolku Pěstuj prostor.

Omar Koleilat je spoluzakladatelem skupiny Crestyl. Vytváří obchodní strategii, zajišťuje
vztahy s investory a finanční prostředky. Omar je česko-libanonského původu. Absolvoval
vysokoškolské vzdělání v oboru architektury a je držitelem britského postgraduálního
diplomu RICS z oboru realitních investic. V oblasti developmentu ve střední Evropě
se pohybuje od roku 1998. Mezi jeho přední úspěchy patří spolupráce s GE Real Estate
na developmentu v hodnotě 500 milionů EUR a vybudování týmu odborníků na rezidenční
a komerční realitní trh, který stojí za mnohými vysoce oceňovanými projekty. I díky němu
se stala skupina CRESTYL uznávaným lídrem trhu se silným portfoliem projektů, mezi které
16

patří například i lukrativní a unikátní projekt Savarin v samotném srdci pražské metropole
s hodnotou přesahující 300 milionů EUR.

Nora Noor je fotografka a feministická aktivistka marocko-francouzského původu. Věnuje
se především otázce reprezentací žen ve veřejném prostoru. Působí v různých organizacích
věnujících se práci se ženami arabského původu v Bruselu a v Paříži.

Jakub Novotný (nar. 1990) absolvoval blízkovýchodní studia na Fakultě filozofické ZČU,
v současné době je doktorandem na katedře antropologie. Blízký východ a severní Afriku
navštěvuje pravidelně od roku 2012. V Jordánsku a v Maroku prováděl terénní výzkum mezi
místními skatery a podílel se na charitativních projektech neziskovky Make Life Skate Life,
která zde iniciovala stavbu komunitních skateparků. Pracoval rovněž s organizací SkatePal
působící v Palestině. Kromě studia se Jakub věnuje také výtvarné činnosti. Pokud je v ČR,
většinou vytváří a tiskne motivy pro svůj brand Knedlo Zelo Wear. Pokud je na cestách,
zachycuje ve svých kresbách každodenní život ve městech, prolínání lokálních kultur
s globálními vlivy a v neposlední řadě skejtové projekty. Ilustrace, které budou k vidění
na výstavě DAILY LIFE vznikly v Palestině a v Maroku v letech 2016–2017.

Karim Reda Rachidi je architekt a developer s marocko-českými kořeny. Polovinu svého
života strávil ve Francii, kde vystudoval architekturu. Později se přestěhoval do Prahy, kde
založil několik společností, které se zaměřují na architekturu, development, design interiérů,
ale také i Institut městského rozvoje Think Tank, který pomáhá městům s územním
plánováním a strategickým rozvojem. Pan Rachidi je mimo jiné také členem kontrolní komise
Asociace developerů a od roku 2015 působí na vysoké škole architektury jménem Archip.
Ve svých volných chvílích se věnuje hudbě, která jej nedávno přiměla založit hudební label
Baracca Records.
Dr. Afshin Shahi v současné době pobývá na Evropském univerzitním institutu ve Florencii
jako výzkumný pracovník. Mimo to přednáší politiku Blízkého východu na Bradfordské
univerzitě a je také redaktorem periodika The British Journal of Middle Eastern Studies.
Ve svém výzkumu se zaměřuje na blízkovýchodní politiku a bezpečnost a politický islám.
Je autorem několika článku a knih. Pravidelně přispívá do světových médií a často
se objevuje ve sdělovacích prostředcích jako BBC či Al Jazeera.

Milota Sidorová, slovenská architektka, facilituje, propojuje a metodicky hledá průsečíky
společných zájmů mezi různorodými aktéry tak, abychom tvořili spravedlivější,
transparentnější a méně konfliktní města. V územním plánování a rozvoji města ji zajímají
komplexní a promyšlené městské projekty. Zároveň hodně cestuje. Tato kombinace
předurčila Milotu Sidorovou k praktikování férového urbanismu na volné noze. Milota
Sidorová různými způsoby konzultuje a dolaďuje nevládní, veřejné, ale i soukromé projekty
ve střední a východní Evropě. Chce, aby dobré městské projekty byly strategičtější,
spravedlivější, a lépe vyargumentované. Více informací na www.milotasidorova.com/o-mne.
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Daniel Sladkovský
Absolvent arabistiky a íránistiky, zaměstnanec MZV působící na ZÚ Damašek.

ÚČINKUJÍCÍ
Husam Abed je palestinský loutkař, hudebník a sociální pracovník žijící střídavě v Ammánu
a v Praze. Vystudoval režii alternativního a loutkového divadla na DAMU a založil Dafa
Puppet Theatre (Jordánsko/Česko). Organizoval a vystupoval v projektech zaměřených
na loutkové divadlo a vyprávění, které byly cíleny na děti a mladistvé v mnoha zemích,
zejména pak v uprchlických táborech a v sociálně znevýhodněných oblastech Jordánska.
Režíroval také loutková představení a spolupracoval při tom s umělci mnoha národností.
Kombinací vyprávění a loutkového divadla si vytvořil svůj originální způsob hraní
a vystupování. Je také zakládajícím členem Flying Freedom Festival v České republice,
zakladatelem Amman Theatre Lab. v Jordánsku a členem Mezinárodní loutkářké unie
(UNIMA).

Mohammed J. Abu Hakmeh, známý také pod jménem Monstariam, které mu dala osmiletá
dcera jeho přítele, je přes den grafik a v noci graffiti umělec. Svůj titul diplomovaného
specialisty v oboru Multimédia získal na Bradleyho akademii v Pennsylvánii. V současné
době je známý jako přední graffiti umělec Kuvajtu a jeden z nejlepších v regionu. Narodil se
v Kuvajtu a vyrůstal v Pennsylvánii, do země svého původu se pak vrátil po patnácti letech,
během kterých se věnoval brandingu a street artu. Pokud zrovna není nalepený
na počítačovou obrazovku a neplánuje další projekt, je venku v ulicích a realizuje svá
výtvarná díla na zdech po celém Kuvajtu nebo vzdělává děti o graffiti. Pracuje s více
prostředky, aby se mu podařilo vytvořit díla, která poutají pozornost na lokální i regionální
úrovni. Od třinácti let sprejuje malby po stěnách a naučil se digitalizovat a vyrábět tisky
a trička, které se prodávají po světě. Je známou osobností ve své zemi i na Blízkém východě
a jeho věhlas rychle narůstá. Jeho práce z oblasti street artu, tisky a modely byly
představeny již na více než třiceti samostatných výstavách. V současné době žije ve městě
Kuvajt se svým psem Addym v třípokojovém bytě, který je částečně graffiti dílnou a kde
vlastní a navrhuje svoji značku oblečení, kterou si můžete prohlédnout
na www.monstariam.com. Kontaktovat ho je možné na Mo(at)Monstariam.com.

Fay Al Homoud, zakladatelka "Q8Streetart", se začala věnovat umění již v raném mládí.
Díky zalíbení ve fotografii a lásce k cestování se v průběhu let její sbírka fotografií street artu
a graffiti rozrostla natolik, že se rozhodla hledat stejnou inspiraci i ve svém rodném městě
Kuvajtu. Několik let trávila víkendy a hodně ze svého volného času tím, že hledala díla
místních umělců a věnovala se pečlivému dokumentování kuvajtského street artu a graffiti.
Překvapená tím, jak se scéna postupně vyvíjí a zároveň zděšená nedostatkem podpory
a uznání, kterých by se lokálním umělcům v Kuvajtu dostalo, vytvořila Fay v roce 2012
instagramový účet "Q8Streetart", který je do dnešního dne jedinou místní platformou
věnovanou předvádění kuvajtské street artové a graffiti scény. Její snaha ale není zaměřena
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pouze na předvádění uměleckých děl, je stejně zapálená i pokud jde o to pomoct místním
umělcům, aby se dostali do popředí světové scény.

Ahmed Al Sabaiei, irácký režisér, který dva a půl roku žije v Praze. Vystudoval Akademii
výtvarných umění na Univerzitě v Bagdádu, konkrétně na Katedře kinematografie. Živí se
psaním scénářů, natáčením a střiháním filmů. Na kontě má mnoho filmů. Jeho dokumentární
film (Bez scénáře) získal zlatou cenu v Tunisku v roce 2007. Dokument Šehrezádin poslední
příběh získal zlatou cenu v Tunisku v roce 2009. V roce 2012 získal cenu Nejlepší režisér
v Bagdádu za svůj krátký film Tvrdá zkouška. Al-Sabaiei pracoval ve Světové zdravotnické
organizaci po dobu pěti let v oblasti zdravotnictví a mediálního vzdělávání. Jeho nejnovějším
dokumentem je snímek natočený v České republice s názvem Hlasy přicházející z dáli.
Jaroslava Bičovská po ukončení Střední odborné školy výtvarné nastoupila v roce 1964
do nakladatelství Vyšehrad nejdříve jako administrativní pracovnice, později jako technická
a výtvarná redaktorka. Zde začala ilustrovat své první knížky. Její zájem o knihu a knižní
tvorbu probíhal souběžně s volnou tvorbou. Později z nakladatelství odešla a začala dělat
ilustrace pro různé časopisy. Několik let vedle své volné tvorby vymýšlela a kreslila pro děti
malé pohádkové komiksy v časopise Naše rodina a pro dětský časopis Usáma v Sýrii. Pro
nakladatelství Vyšehrad, ale i pro jiná nakladatelství vytvářela návrhy obálek, typografické
úpravy knih, i ilustrace. V průběhu let se její zájem obracel stále více k volné malířské tvorbě
a ilustračních aktivit ubývalo. Teprve v roce 1990 s manželem, dr. Charifem Bahbouhem,
C.Sc., původem Syřanem, založili nakladatelství Dar Ibn Rushd (www.daribnrushd.cz),
zaměřené na vydávání publikací z oblasti Orientu, zejména na arabský svět. Jaroslava
Bičovská si osvojila základy arabského písma i arabštiny, arabská kaligrafie se jí stala častou
inspirací při úpravě knih s arabskou tématikou. Jaroslava Bičovská měla mnoho
samostatných i společných výstav volné tvorby doma i v zahraničí a její obrazy jsou
zastoupeny v soukromých i galerijních sbírkách.

Otmar Danyš je již třetím rokem studentem na katedře Blízkovýchodních studií v Plzni.
V létě 2017 strávil studiem a cestováním tři měsíce v Maroku. Během sobotního programu
Vás naučí základy a užitečné fráze z marockého dialektu.
DJ Connaire Haggan původem z Jihoafrické republiky se rozhodl se svým kamarádem
Paulem přinést svou lásku k elektronické hudbě a vinylu i do Čech. Jejich styly jsou hodně
ovlivňovány jejich domovy. Nejčastěji hrají deep house, trip hop, jazz, funk a soul.

DJ DIRTY BASTARD alias Marek Šnejdar je rezidentní dj hudebního klubu Anděl. Mohli jste
ho také slyšet v Papírně nebo v Divadle Pod Lampou. Hrál i na známých festivalech jako
jsou Rock for People nebo Žižkovská noc. Převážně hraje electroswing, jazz, reggae
a balkan music.

Faiza se orientálnímu tanci věnuje už 10 let, je členkou taneční skupiny Yalla Raqs a Orient
Dream. Pravidelně vystupuje v Praze a Plzni a vzdělává se u zahraničních lektorů. Kromě
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toho vystudovala Blízkovýchodní studia na FF ZČU a v současnosti studuje arabistiku
na Univerzitě Karlově.

Burhan Kalak se narodil v roce 1945 v Haifě, Palestině. V roce 1948 musela jeho rodina
uprchnout do Libanonu a poté se ve stejném roce usadila v Damašku v Sýrii. V letech 1974
–1992 pracoval Burhan Kalak v palestinské administrativě a diplomacii. V roce 1979 přeložil
z bulharštiny do arabštiny knihu Kybernetika, řízení a informatika (vyšla v nakladatelství
Dar Altaliaa v Bejrútu). Z českého jazyka přeložil do arabštiny knihu Návštěvou ve Svaté
zemi (vydalo nakladatelství Dar Alfikir v Damašku, 1. vydání vyšlo v roce 2004, 2. vydání
v roce 2008). Dále přeložil z arabštiny do češtiny básně Mahmúda Darwíše, které vyšly
pod názvem Přicházím do stínu tvých očí (Babylon, 2007), nebo Povídky z jedné a druhé
kapsy Karla Čapka (nakladatelství Al Mutawassit se sídlem v Miláně). V případě Povídek
z jedné kapsy se jedná vůbec o první vydání výběru povídek v arabštině. Rovněž přeložil
řadu článků od různých českých autorů, které byly publikovány v arabských médiích.
V současnosti žije v Praze.

Jan Maghreb, nápaditý a empatický člověk. Se smyslem pro harmonii, vášeň a s citem
pro detail. Narozený v Česku 9. 3. 1971, dětská léta prožil v africkém Maroku, kam se rád
vrací. Je spojený s postavičkou Malého prince. Fotograf, poeta, mentální kouč. Držitel
mezinárodních fotografických ocenění. Má rád život ve vlastní identitě. I přes prožité životní
trampoty věří, že tou nejsilnější a největší silou je Láska.
Co o něm říkají jiní: zajímavý, až renesanční chlapík se smyslem pro radost a pochopením
pro smutek. Motto: Lidé, kteří opravdu chtějí změnit svůj Život k lepšímu, to opravdu
dokážou. Instagram: www.instagram.com/jan.maghreb
Janko Polák aká Felix B. Truffattore je komediant, vypravěč a cestovatel. Žije okamžikem
a cestou. Má rád hudbu, žonglování a masky staré jako západní civilizace. Většinu zimy tráví
ve Francii, většinu léta procestuje a podíval se i na konec světa. Když mu to příležitost
dovolí, rád se podělí o své scénické zkušenosti v rámci dílen s maskami Commedie dell´Arte,
které vedl v mnoha evropských zemích. Komedie pro něj není umění, Felix je řemeslník
scénických dovedností.

Hafsa Ramich se narodila a vyrostla v Maroku. Nyní žije v Praze a studuje humanistiku. Tato
marocká buskerka a vokalistka se prostřednictvím hudby snaží reflektovat změny a dilemata
ve společnosti, a snaží se, aby její publikum na jejích koncertech přehodnocovalo svoji
pasivitu. Zpívá v arabštině a angličtině.

Yassine Sellame vystudoval obchodní logistiku na univerzitě ve Fesu, nyní studuje
management v Marrákeši. Jeho největšími zájmy jsou skateboarding a analogová fotografie.
Na svých snímcích zachycuje především každodenní život v městském prostředí a díky
aktivitě na sociálních sítích se mu dostalo uznání řady marockých i zahraničních fotografů.
Již 8 let se věnuje skateboardingu a v Marrákeši, kde žije, aktivně usiluje o jeho rozvoj. Dění
kolem skateboardingu ve svém městě pravidelně zachycuje nejen na fotografiích, ale
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i ve videích, která umisťuje na sociální sítě. Působí také jako lokální distributor marocké
skateboardové značky, čímž usnadňuje dostupnost vybavení pro ostatní skateboardisty.

Lenka Strnadová je politoložka působící na Katedře politologie a mezinárodních vztahů
Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se politickou filozofií a teorií,
konkrétně tématy občanské společnosti, demokratické inkluze a občanství ve spojení
s identitou, především genderovou a kulturní.

Spolek To Město: Projekt Město letí spolku To město byl stvořen pro osvětu dětí a jejich
dospělých kamarádů v architektuře. Nabízíme hravé architektonické programy pro děti
a jejich rodiny. Pro školy realizujeme edukativní dílny nebo procházky. Vytváříme různorodé
materiály pro výuku architektury a pochopení souvislostí vývoje města od jeho vzniku
do současnosti.

Hammam A. Yousef, architekt a grafický designér, narozen v syrském Damašku. Absolvoval
jako B.Sc ArchEng. na Damašské Univerzitě a to na fakultě architektonického inženýrství.
Živí se zároveň jako překladatel a tlumočník z arabštiny do angličtiny a naopak. V rámci
Velkého sobotního programu 7. dubna v Plzni bude návštěvníkům ukazovat krásy
arabské kaligrafie.
…a další hosté. Moc děkujeme!

Partneři Festivalu arabské kultury
Partneři: 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 Království Saúdské Arábie, Velvyslanectví
Libyjského státu, Velvyslanectví Marockého království, Velvyslanectví Státu Palestina
a Velvyslanectví Irácké republiky), Insaan: Arabské centrum kulturního a mezilidského
dialogu, o.p.s., Společnost česko-arabská,Nadace Anny Lindhové, Crestyl Group, Lavaris
s.r.o., CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Jazyková škola Džám-e Džam,
Jeden svět, Beirut Animated, MadeInSyria.cz, Koření od Antonína, DragonPrint, Tamarchi,
Kulturka ZČU, Infinity Shisha Cafe&Bar, Restaurace a penzion U Matasů, Libanonská jídelna
CEDR, Orient Coffee, Green bar, Divadlo na cucky, DW7, o.p.s., Nebenet s.r.o., Hate Free
Culture
Mediální partneři: Český
Blizkyvychod.eu, E-kultura

rozhlas

Plzeň, Radio Wave, Rádio 1, Protišedi, A2,

21

Místa konání
Fakulta filozofická ZČU, Moving Station, Kavárna Mōōvement, Vinárna U staré studny,
Divadélko JoNáš, DEPO2015, Restaurace a penzion U Matasů, univerzitní kavárna Družba,
CAMP – Centrum architektury a městského plánování, VOŠ Caritas v Olomouci, Umělecké
centrum UP, Vlastivědné muzeum Olomouc, Greenbar, Divadlo na cucky, Ústav
mezinárodních vztahů Praha

Propagace festivalu
Autor festivalového vizuálu, grafické zpracování: MgA. Martin Bušek
a) hlavní plakát festivalu
b) hlavní plakát Plzeň
c) hlavní plakát Olomouc
d) týdenní program. brožura CZE
e) týdenní program. brožura ENG
f)

sobotní program. brožura CZE

g) sobotní program. brožura ENG
h) program konference Žena ve veřejném prostoru
i)

pozvání na zahájení festivalu (výstava Jaroslavy Bičovské, viz níže)
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Festivalové aktivity byly pravidelně komunikovány a propagovány na sociálních sítích:
Facebook - https://www.facebook.com/arabfestCZ
Instagram - https://www.instagram.com/arabfestcz/
Twitter - https://twitter.com/arabfestCZ
Detailní program byl dostupný na www.arabfest.cz. Program Velkého sobotního programu byl
zveřejněný jako poznámka na Facebooku.
Dále prostřednictvím komunikačních kanálů partnerů a prostřednictvím médií.
Fotografie:
Festival arabské kultury 2018
Velký sobotní program 2018

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy jsou k dispozici na www.arabfest.cz v záložce Media. Na následujících
stranách jsou tiskové zprávy zkopírované.
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Monitoring tisku
Vybrané mediální výstupy:
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/arabfest-zve-na-filmy-i-dobroty-20180404.html
https://www.hatefree.cz/blo/aktuality/2691-arabfest-2018
https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/aktuality-z-mesta/diplomate-arabskych-statu-navstivili-pl
zen-zahajili-arabfest.aspx
https://echo24.cz/a/ScbS5/arabfest-v-plzni-podporilo-14-arabskych-zemi#disqusAnchor
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/534236/arabfest-v-plzni-bude-mapovat
-verejny-prostor-a-architekturu-mest.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/218411016000407
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/535054/prvni-oriental-street-food-mark
et-na-arabfestu-v-plzni-mel-uspech.html
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Diplomate-arabskych-statu-navstivili-Plz
en-zahajili-Arabfest-530921
https://www.shekel.cz/40220/zacal-festival-arabske-kultury-letos-uz-po-devate
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/v-depo2015-ozilo-arabske-mesto-i-s-orientalnim-trhe
m-20180408.html
https://www.tyden.cz/rubriky/relax/apetit/arabske-speciality-na-oriental-street-food-market-v-p
lzni_474827.html
http://ism-czech.org/2018/04/05/doporucujeme-jeruzalem-ve-versich-na-arabfestu-v-plzni-so
bota-7-dubna-v-1600-depo2015-plzen/
https://wave.rozhlas.cz/dubaj-je-lidrem-rapidniho-urbanismu-v-zalivu-rika-egyptsky-architektyasser-7158305
https://plzen.rozhlas.cz/arabfest-v-plzni-nabidne-i-letos-lahudky-orientu-7154222
http://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiowave/#/2018-04-09/12
Mediální výstupy lze také nalézt na www.arabfest.cz, záložka Media (Napsali o nás).
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Návštěvnost
Plzeň:
-

návštěvnost Velkého sobotního programu: cca 1 500 lidí, celkový program 4.-8. 4.
2 200 lidí

-

s doprovodnými akcemi cca 2 800

Celkem s Prahou a Olomoucí na 3 200 návštěvníků

DATUM

ČAS

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

POČET
NÁVŠTĚVNÍKŮ

DOPROVODNÝ PROGRAM PLZEŇ
27. března
3. dubna
(úterý)

8:00 10:00

Číše libanonského vína

U Matasů

25

Snídaně po arabsku

Kulturka ZČU

40

HLAVNÍ PROGRAM PLZEŇ
4.dubna
(středa)

5. dubna
(čtvrtek)

6. dubna
(pátek)

18:00

Recepce pro festivalové partnery a
VIP hosty; vernisáž Jaroslavy
Moving station Bičovské
Galerie

40

19:00

Úvodní debata: Město (Y. Mahgoub, Moving station M. Sidorová, moderátor P. Klíma)
hlavní hala

60

20:30

Výstava Jaroslavy Bičovské pro
veřejnost

Moving station Galerie

38

21:00

Hra: Madína game

sraz: Moving
station

14

10:00- Mezinárodní konference na téma
15:30 Žena ve veřejném prostoru

Západočeská
univerzita v Plzni

35

19:30

Marrákešem na skateboardu

Kavárna
Moovement

70

Přednáška dr. Yassera Mahgouba

Západočeská
univerzita v Plzni

26

17:00

Přednáška dr. Afsina Shahia

Západočeská
univerzita v Plzni

38

18:00

Ochutnávka vín ze Středního
východu

Vinárna U staré
studny

24

15:00

33

20:30
7. dubna
(sobota)

8. dubna
(neděle)

Promítání filmu Poslední muž
v Aleppu (následná debata)

Měšťanská
beseda Divadélko JoNáš

82

11:0018:30 Velký sobotní program

DEPO2015

1500

18:00

Sklenka arabského vína II.

DEPO2015

14

20:00

Koncert Hafsy Rmich

DEPO2015

40

21:30

Hafla: DJs

DEPO2015

50

Na návštěvě v Jordánsku

Restaurace U
Matasů

33

15:00

Graffiti ve městě a město v graffiti

tajné místo (u
DEPO2015)

15

18:30

Emancipace #965

Kulturka ZČU

20

Na zdi anebo proti zdi?

Kavárna Družba

30

12:30

OLOMOUC
5. dubna

Přednáška Afšína Šáhího

29

10. dubna

Přednáška Marka Čejky

19

11. dubna

Přednáška Dana Sladkovského

12

5. dubna

Projekce Poslední v Aleppu

12. dubna

Arabská snídaně

Greenbar

85

14. – 16.
dubna

Divadlo The Smooth Life a
loutkářský workshop

Divadlo na cucky

60

110

PRAHA
5. dubna
(čtvrtek)

18:00

Přednáška dr. Yassera Mahgouba

CAMP, Praha

40

4. dubna
(středa)

19:00

Přednáška Afšína Šáhího

IIR, Praha

60

VÝSTAVY
5. –20. dubna

výstava Jaroslavy Bičovské

Moving Station

369

9. – 30.
dubna

výstava Fay Alhomoud

Kulturka ZČU

245
3158

Poznámka: Do výše uvedených přehledů nejsou započítané soutěžící Online Poetry Slam
(celkem 13), ani čísla fanoušků na sociálních sítích.
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Zhodnocení 9. ročníku Festivalu arabské kultury
●

z hlediska návštěvnosti nejúspěšnější ročník v historii pořádání festivalu

●

osvědčila se činnost a role programové rady – program byl vyvážený a skutečně
si každý mohl najít „to své“, opět jsme zkusili nové typy akcí (např. street food market
či „madína game“)

●

uspořádali jsme první ročník ORIENTAL STREET FOOD MARKETU; a to především
díky úspěšné kampani na Startovači – veliký úspěch

●

premiérově se uskutečnil i festivalový program v Olomouci

●

vysoký počet zahraničních hostů

●

početné mediální výstupy, oddělení PR odvedlo velmi dobrou práci – nárůst fanoušků
na sociálních sítích

●

akce s mezinárodní účastí i akce s mezinárodním přesahem, mj. mezinárodní soutěž
pro české a arabské básníky The Online Poetry Slam

●

zajímavé formáty akcí, kombinace online i offline (mj. městská hra Madína Game
nebo Marrakéšem na skateboardu)

●

velmi pozitivní reakce návštěvníků, kteří byli v případě kritiky konstruktivní, minimum
negativních reakcí z veřejnosti

●

hospodaření dopadlo víceméně dle očekávání, do příštích let je nutné více
zapracovat na fundraisingu

●

vynikající spolupráce s festivalovými partnery, s již tradičními (např. ZČU, Dar Ibn
Rushd, Goethe-Institut v Praze, Lavaris), ale také například nově se skupinou Crestyl,
která nás podpořila finančně a zároveň nám tematicky obohatila program Velkého
sobotního programu
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Vyúčtování
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

20,615
20,615
169,923
0
169,923
21,697
21,697
13,162
0

CELKEM náklady

225,397

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony
Přijaté příspěvky a dary

41,530
198,842

CELKEM výnosy

240,372
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Zhodnocení činnosti spolku
Spolek se soustředil především na organizaci devátého ročníku Festivalu arabské kultury,
v rámci něhož uspořádal vůbec poprvé v České republice ORIENTAL STREET FOOD
MARKET v rámci Velkého sobotního programu. Pro částečné financování street food
marketu se tým rozhodl založit svou první crowdfundingovou kampaň a na Startovači vybral
více než původně požadovaných 30 000 Kč. V rámci festivalu se organizátoři zaměřili
na urbanismus a veřejný prostor, a navázali tak spolupráci se zahraničními odborníky
(například egyptský architekt Yasser Maghoub nebo slovenská urbanistka Milota Sidorová),
ale také utužili spolupráci napříč katedrami Fakulty filozofické ZČU, když uspořádali
konferenci Žena ve veřejném prostoru. Spolek tedy navázal nové cenné spolupráce jak
v akademické sféře, tak v oblasti profesní, novinářské ad. Velmi kladně hodnotíme program
v Olomouci, který byl realizován především díky Lence Hrabalové a Hany Hudské, které
odvedly skvělou práci. Pražský program pod vedením Dominiky Kozlové včetně péče o hosty
ve všech třech festivalových městech si také vysloužil jen slova vděčnosti a uznání. PR tým
vedený Michaelou Vaňkovou zvládl propagaci akcí na výbornou, a šířil dobré jméno spolku
po celý rok, nejen v době festivalového programu (příkladem může být Letní fotovýzva).
Členové spolku jsou si vědomi, že budoucna budou muset zapracovat na lepší nastavení
interní komunikace, ke zvážení je pozici koordinátora HR. Zároveň je důležité zefektivnit
spolupráci a péči o partnery, bylo by určitě dobré zapracovat na brožurce o festivalu, mít ji
tištěnou k dispozici již v září pro jednání s partnery a potenciálními sponzory.
Na organizaci festivalu se podílelo 17 osob. Tým je poměrně motivovaný. Domluvili jsme se,
že 10. ročník se uskuteční v Plzni a zřejmě i v dalších českých městech. Nadále budeme
fungovat na dobrovolnické bázi.
K 31. 12. 2018 bylo ve spolku 30 členů. K formálním změnám ve spolku v roce 2018
nedošlo. Někteří členové nejsou bohužel 100% aktivní, a bude proto třeba zvážit změnu
přístupu v motivování těchto členů, nebo případné změny ve stanovách spolku, abychom
mohli být efektivnější v rozhodování.

Výroční zprávu činnosti za rok 2018 zpracovaly Michaela Vaňková a Tereza Svášková.
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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