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Aktivity

Festival arabské kultury v Plzni:
Hlavní programu 10. ročníku Festivalu arabské kultury v Plzni se uskutečnil ve dnech 3. – 7. 4.
2019, doprovodný program v podobě výstavy na plzeňské radnici pak pokračoval do 30. 4.
2019. Ústředním tématem festivalu bylo jídlo – a to v jeho různých významech a rolích. Festival
tak přiblížil veřejnosti i akademické sféře témata jako například role jídla v historickém
a kulturním kontextu, v politice nebo třeba jako předmět sváru.

Festival arabské kultury v Olomouci:
Festival arabské kultury byl podruhé realizován také v Olomouci, zázemím mu byla Univerzita
Palackého.

Festival arabské kultury v Praze:
Festival arabské kultury 2019 se uskutečnil také v Praze, kde byl napojen na tamější Univerzitu
Karlovu, resp. na spolek Madžlis. Novinkou byl rozšířený sobotní program s orientálním street
food marketem.

Konference Jídlo není jen na talíři:
Mezinárodní konference Jídlo není jen na talíři se uskutečnila v rámci programu 10. ročníku
Festivalu arabské kultury od 4. do 6. dubna 2019 a jejím cílem bylo poukázat na rozmanité role
jídla, na jídlo v různých kontextech. Na dané téma hovořili čeští a zahraniční odborníci z řad
akademiků či gastronomické scény.

Blízký východ v obýváku
Tuto akci Společnosti česko-arabské podpořil náš spolek dramaturgicky, produkčně a také jsme
se podíleli na propagaci akce.

Výstava 10 let ARABFESTU:
Vernisáž výstavy představila desetiletou historii festivalu hostům zahájení a v samostatný den
také veřejnosti.
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Projekt Festival arabské kultury 2019

Program jubilejního desátého ročníku festivalu se soustředil na jídlo v lokálních, globálních
a environmentálních souvislostech.

Festival se uskutečnil v dubnu 2019 v Plzni, Praze a Olomouci.

Počet akcí

● Plzeň: 18
Poznámka: Mezinárodní konference „Jídlo není jen na talíři” je výše započítána jako
jedna akce; jen ona samotná však zahrnuje 11 akcí.

● Olomouc: 4
● Praha: 10

Celkem festivalových akcí:

Tým

● Plzeň: studenti a absolventi ZČU, především FF ZČU. Letos 2 noví členi týmu v Plzni.
7 členů úzký tým, 22 členů na festivalu

● Olomouc: 2 členky týmu (Lenka Hrabalová, Hana Hudská) úzce spolupracovaly
s programovou radou a PR či Guest Service odděleními, na místě však byly samy a
odvedly skvělou práci.

● Praha: ARABFEST, z.s. ve velmi úzké spolupráci se studentským spolkem Madžlis
při KBV FF UK v Praze, spolupráce také se Společností česko-arabskou. Řádově díky
spolku Madžlis až 20 členů týmu.

Celkem: téměř 50 dobrovolníků
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Program

Plzeň: 3. – 7. 4., doprodovné akce: 2. –  30. 4. 2019
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Olomouc: 8.  – 11. 4. 2019
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Praha: 11. – 14. 4. 2019
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Místa 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

Účinkující
Suraia Abud Coaik, Mariam Bachich, Tom Blahut, Lukas Driedger, Radka Hanzlová, Hugo
Hromas, Cora Josting, Veronika Kramáreková, Jakub Mazanec, Rania Talala, Sami Zubaida,
Charif Bahbouh, Omar Koleilat, Martin Merta, Aneta Obtulovičová, Bronislav Ostřanský, Naji
Sulaiman, Goran Jozić, Marek Rebroš, DJ Toukadime, DJ Syriantal, Lukáš Goga, DJS Radia 1
ad.

Marketing a propagace

Monitoring médií:

Reportáže:

Reportáž České televize z Velkého sobotního programu 2019:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/219411014000406/?fbclid=IwAR0WZT
_0NGnA_EwzizweJvt4wfdXeMZmh82tSDIh8Y8A0eUyRFZwAwUg43I (18. minuta)
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Reportáž Televize ZAK, pořad Plzeň v kostce:
http://www.zaktv.cz/archiv/plzen-v-kostce/3717.html (4:56)

Reportáž Radia Wave (rozhovor s Mariam Bachich, pořad Ve vlastní šťávě:
https://wave.rozhlas.cz/kulturni-dedictvi-nejsou-jen-pamatky-ale-i-jidlo-a-zvyky-ktere-musime-chr
anit-7897620)

Český rozhlas Plzeň
https://plzen.rozhlas.cz/jubilejni-arabfest-nabidne-kulinarske-zazitky-7850823

Radio Praha:
https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/arabfest-v-plzni-se-venuje-jidlu-hlavne-na-blizkem-vychod
e

Portál Kuwait News Agency (KUNA):
https://t.co/uWoDigCye1
+ příspěvek na Twitterovém účtu KUNA (31400 sledovatelů): https://t.co/AJSj0I1Oaw

Zena-in.cz:
https://zena-in.cz/clanek/arabfest-2019-festival-arabske-kultury-letos-probehne-ve-trech-mestec
h
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Radio Wave
Juliana Fisherová/ Maškrtnica
https://wave.rozhlas.cz/tip-juliany-maskrtnice-vyzkousejte-japonsky-cheesecake-a-chut-korejske
ho-caje-v-7890481

Rozhovor Sami Zubaida
https://wave.rozhlas.cz/jednou-z-nejvetsich-gastronomickych-specialit-v-muslimskem-svete-je-p
ust-rika-7889865

Plzeňský deník
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/falafel-hummus-plzen-provonel-orient-20190409.html

Plzeň město
https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/arabfest-v-plzni-vyvrcholi-velkym-sobot
nim-programem.aspx

idnes
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/plzensky-kraj-plzen-jidlo-gastronomie-arabfest.A190403_154
448_plzen-zpravy_lad

Český rozhlas
https://plzen.rozhlas.cz/vikendove-akce-jsou-ve-znameni-velikonoc-i-jarniho-uklizeni-7887378

Portál Citybee
https://www.citybee.cz/aktuality/1799-20/top-akce-tydne-oscarova-noc-asijske-slavky-recyklace-
obleceni-i-arabfest/

Plzeňoviny
https://plzenoviny.cz/jubilejni-desaty-arabfest-zve-k-prostrenemu-stolu/

Informuji.cz
https://www.informuji.cz/akce/praha/122115-arabfest/

aktualnizpravy.cz
https://aktualnizpravy.cz/details/227920670-Arabfest-2019-v-Praze--Jidlo
Copak.cz
http://www.copak.cz/_7rpdq-droga-jako-jidlo-arabfest-2019
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Mediální výstupy: http://www.arabfest.cz/arab-media/

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.

Galerie fotografií:

Web

Festival arabské kultury 2019 - Plzeň

Velký sobotní program 2019 - Praha

Facebook

Celotýdenní program - Plzeň

Velký sobotní program

ARABFEST v Praze

Tiskové zprávy: http://www.arabfest.cz/arab-media/tiskove-zpravy

Tisková zpráva 1: ARABFEST zve k prostřenému stolu

Tisková zpráva 2: ARABFEST láká na jídlo
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Návštěvnost

2700 osob

Online sledovanost: Facebook: 2 449 sledujících k 13. 10. 2019

Dosah příspěvků na Facebooku v termínu 27. 3. – 23. 4. 2019 byl 49 273 uživatelů.

Partneři festivalu

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, Hypermarket Globus Plzeň – Chotíkov, plzeňská restaurace
CEDR, Studentský spolek Madžlis, Kampus Hybernská, Green bar,
Univerzita Palackého – Katedra historie
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Konference Jídlo není jen na talíři
Konferenci jsme realizovali v rámci Festivalu arabské kultury 2019.

Na mezinárodní konferenci jsme přijali 88 přihlášek. Na konferenci vystoupilo 21 účinkujících
(přednášející, moderátoři, vedoucí workshopů).

Návštěvnost: 260 osob (počítáno dle jednotlivých akcí konference).
Živé vysílání z celkem 5 konferenčních akcí sledovalo ke dni 24. 4. 2019 celkem 4454,
osloveno bylo 15925 osob.

Odkaz na online záznamy konference: https://www.facebook.com/pg/arabfestCZ/videos/
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Partneři konference:

*Poděkování patří také Hypermarketu Globus Plzeň – Chotíkov, Libanonské jídelně CEDR, bistru Satyr.
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Blízký východ v obýváku
Společnost česko-arabská ve spolupráci s Integračním centrem Praha realizovala dne 26.
9. 2019 od 17 do 21:30 hodin akci s názvem „Blízký Východ v obýváku“ v pražském kulturním
centru STUDIO ALTA.

Cílem akce bylo přiblížit jazyk, gastronomii, kulturu Blízkého východu prostřednictvím pestrého
programu a promítání filmu známého režiséra Luciena Bourjeilyho „Heaven Without People.“
Cílovou skupinou byli zájemci z řad široké veřejnosti.

Součástí akce byly dvě lekce arabského jazyka, které realizovali klienti-lektoři z Integračního
centra Praha. Paralelně probíhal orientální mini-market, kde bylo možné si zakoupit jídlo,
šperky, ale i literaturu autorů z regionu Blízkého východu a učebnice arabského jazyka. Zájemci
z řad veřejnosti se také mohli aktivně účastnit workshopu vaření. Syrskou tradiční kuchyni
představila klientka Integračního centra Praha.

Celý program uzavřelo promítání libanonského snímku „Heaven Without People“ z roku 2018.

Na akci se náš spolek podílel významně: pomohli jsme s dramaturgií, zajistili projekci snímku
Heaven Without People a dbali na propagaci a produkci akce. Na akci jsme měli svůj stánek.

Počet návštěvníků: 70

Počet aktivních účinkujících: 9

FB událost Blízký východ v Obýváku | Projekce Heaven Without People
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Foto: Lucia Šimášková

Grafika: Honza Chabr
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Výstava 10 let ARABFESTU
Výstava mapovala jednotlivé ročníky Festivalu arabské kultury a společně s fotografiemi
připomněla témata a program každého roku.

Výstava byla zpřístupněna veřejnosti v prostorách Magistrátu města Plzně (MMP), nám.
Republiky 1 (1. patro) od 5. do 30. 4. 2019. Vernisáž byla dne 4. 4. 2019.

Dne 3. 4. 2019 mohli výstavu předem navštívit pozvaní hosté, neboť 3. 4. Se právě v prostorách
radnice konalo oficiální zahájení festivalu.

(c) Martin Kollouch

Výstavu graficky zpracoval Martin Bušek.

Podoba jednotlivých panelů viz obrázky níže.
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Vyúčtování
Hospodaření spolku v roce 2019:

Výkaz zisků a ztrát (v Kč)

NÁKLADY
Spotřebované nákupy 53,574
Spotřeba materiálu 53,574
Služby celkem 261,704
Cestovné 0
Ostatní služby 261,704
Osobní náklady 14,115
Mzdové náklady 14,115
Ostatní náklady celkem 6,133
Poskytnuté příspěvky 0

CELKEM náklady 335,526

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 128,023
Přijaté příspěvky a dary 147,695
Dotace 20,000

CELKEM výnosy 295,718
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Zhodnocení
Spolek uspořádal úspěšný desátý ročník Festivalu arabské kultury, a to hned ve třech městech:
Plzni, Praze a Olomouci. Navázal nové mezinárodní i místní kontakty a kromě dlouholetých
partnerů navázal novou a výborně fungující spolupráci s Plzeňským Prazdrojem, který nám
zdarma zapůjčil prostory pro konání jednoho dne konference Jídlo není jen na talíři. V rámci
festivalu se konala zmíněná dvoudenní mezinárodní a multioborová konference, která dopadla
úspěšně nejen co se týče návštěvnosti (260 osob na místě, 4 454 sledujících online záznamu),
ale také dle mediálních ohlasů (například rozhovor Radia Wave s hostkou konference Mariam
Bachich). Festival obecně měl více mediálních ohlasů než v předchozím roce. Nejdůležitějším
naším partnerem byla i letos Západočeská univerzita v Plzni. Poprvé jsme byli úspěšní v žádosti
o dotaci OK MMP. Festivalový ročník 2019 lze považovat za úspěšný, přivítali jsme vynikající
hosty a dokázali dramaturgicky i produkčně propojit týmy ve všech třech městech (Plzeň, Praha,
Olomouc). Členové spolku se domluvili, že v roce 2020 uspořádají Festival arabské kultury,
přičemž hlavním tématem bude astronomie.

„Festival arabské kultury v roce 2019 oslavil 10 let od svého vzniku, kdy se rozšířil do
celkem 3 měst. Konal se na více než 40 místech, spolupracoval s více než 110 partnery,
na jeho programu se objevilo více než 600 hostů, více než 30 národností. Za 10 let
existence festivalu jej navštívilo dohromady více než 13 500 návštěvníků z ČR i ze
zahraničí (například Slovensko, Německo, Velká Británie, Kanada, Maroko aj.). Na
organizaci festivalu se podílelo téměř 120 dobrovolníků.“

K 31. 12. 2019 bylo ve spolku 30 členů. K formálním změnám ve spolku v roce 2019 nedošlo.
V roce 2020 bude potřeba změnit stanovy a také zvážit změnu sídla spolku, plzeňská adresa by
vzhledem k působení spolku byla ideálním řešením.
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Část týmu ARABFEST, DEPO2015, 6. 4. 2019

Foto vlevo: Koření od Antonína nabízí to nejlepší koření. Jednou ze zastávek plzeňské akce Gastrotour byla právě
prodejna tohoto našeho skvělého partnera. Foto © Kristýna Bednářová
Foto vpravo: Přednášející Dr. Sami Zubaida na konferenci Jídlo není jen na talíři. Foto © Martin Kollouch

Výroční zprávu činnosti za rok 2019 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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