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AKTIVITY
Konzultace přihlášky na Český národní den na EXPO2020 v Dubaji
Přihlášku na realizaci programu Českého národního dne v rámci EXPO2020 
v Dubaji konzultovala Tereza Svášková, předsedkyně spolku, přihláška vyhrá-
la. EXPO2020 bylo kvůli pandemii covid-19 odloženo na rok 2021, Český ná-
rodní den se uskuteční v roce 2022. Více informací o projektu: EXPO2020 | 
EXPO2020 v Dubaji. (czexpo.com)

Spolupráce na redakci a vydání knížky Arabská astrologie a astronomie (Adéla 
Provazníková, Charif Bahbouh). Knížka vyšla v roce 2021 v nakladatelství Dar Ibn 
Rushd ve spolupráci s naším projektem Festival arabské kultury. Více informací  
o titulu na webu nakladatelství (daribnrushd.cz).

15. 12. 2020: Účast na online debatě pořádané Nadací Anny Lindhové  
(“The fourth Intercultural Trends and Media Platform”), téma: obraz migrace  
a uprchlíků v médiích, debaty se za spolek účastnila předsedkyně spolku Tereza 
Svášková. Více informací zde.

Průběžné zveřejňování obsahu související s arabskou kulturou, blízkovýchodním 
regionem na sociálních sítích: Facebook (@arabfestCZ), Instagram (@arabfest-
cz) a od října 2020 také na vlastním Youtube kanálu. Správa webových stránek 
arabfest.cz.

Festival arabské kultury 2020 online– jedenáctý festivalový ročník 

PROJEKT FESTIVAL 
ARABSKÉ KULTURY 
2020 ONLINE
PROGRAM

Hlavní program v Plzni: 15. 10. – 14. 11. 2020 
Program 11. ročníku Festivalu arabské kultury v Plzni se uskutečnil výhradně ve 
virtuálním prostředí. S podtitulem Ke hvězdám odkazoval na astronomii, astro-
logii i hvězdné osobnosti. Festivalové akce zhlédlo (zúčastnilo se) ke dni 24. 11. 
2020 18 942 osob a program se těšil velkému zájmu na sociálních sítích festiva-
lu (dosah přes 160 000). Festival se těšil záštitě doc. Miroslava Holečka, rekto-
ra ZČU a Mgr. Martina Baxy, primátora města Plzeň.

Program v Praze: 19. – 23. 11. 2020
Pro realizaci Festivalu arabské kultury v Praze jsme spojili síly s týmem festivalu 
Nad Prahou půlměsíc, který se inspiroval tématem a uspořádal divadelní  
a literární akce ve stejném termínu. Zájemcům o blízkovýchodní svět a arabskou 
kulturu jsme tak společně nabídli skutečně rozmanitý a bohatý program. Velmi 
úzce jsme spolupracovali se studentským spolkem Madžlis, se studenty Katedry 
Blízkého východu FF UK a se Společností česko-arabskou. 

Většinu akcí jsme vysílali na facebookovou stránku a Youtube kanál festivalu.  
V případě kurzů arabštiny a workshopu umělkyně Nory Noor jsme zvolili uzavře-
né prostředí Google Meet. Akce Arabská snídaně byla realizována formou stories, 
následně pak jsme pak fotodokumentaci vaření spolu s recepty zveřejnili na naší 
FB stránce. V případě zahájení jsme využili platformy Moodle. 

Tento festivalový ročník lze považovat za vydařený navzdory nepříznivé epide-
miologické situaci. Festivalové akce měly více než 22 tisíc zhlédnutí/přímých 
účastníků (k 6. 12. 2020). Je nutno dodat, že festival byl původně plánovaný na 
dubnový termín, ale kvůli vládním opatřením jej nebylo možné uskutečnit. Za 
podpory našich partnerů jsme program přesunuli na podzim a zvládli jsme rychle 
reagovat i na nově zaváděná opatření a vyhlášený nouzový stav.  

PLZEŇ, 15. 10. – 14. 11. 2020:
15. 10., 18:00 Oficiální zahájení 11. ročníku Festivalu arabské kultury, online
Zahájení festivalu přes portál Moodle. Akce pouze pro zvané.

15. 10., 20:00, Ÿuma: online koncert, online
Koncert tuniského alternativního folkového dua Ÿuma. Záznam koncertu je  
k dispozici na Youtube. Vstupné: dobrovolné.
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17. 10., 11:00, ONLINE Velký sobotní program, online
V rámci nabitého kulturního programu vysílaného z Papírny Plzeň jsme se vyda-
li i do Ománu, Káhiry, Francie nebo Jordánska. Celkem 24 programových bodů. 
Akce se konala za podpory ZČU, města Plzně, Nadace 700 let města Plzně. Zá-
znam na Youtube (vč. vypsaného detailního programu) nebo na FB stránce festi-
valu. Vstupné: dobrovolné.

17. 10., 20:30, ONLINE DJs Night: To the Stars_DJs Toukadime 
Tuto akci podpořil finančně MO Plzeň 3. Vstupné: dobrovolné.
17. 10. Hvězdné soutěže (8 různých soutěží) 
Vyhlásili jsme je v rámci živého vysílání Velkého sobotního programu, umístili 
pak přesné znění a pravidla na FB stránku festivalu.

18. 10., 18:00 ArabFILMfest: Hlasy přicházejí z dáli, online 
Krátkometrážní dokumentární snímek iráckého režiséra Ahmeda Al-Sabaiei z roku 
2018 sleduje tři Araby žijící v Praze a jejich vztah k Praze a České republice. 
Představiteli filmu jsou spisovatel a nakladatel Charif Bahbouh, pedagog a hu-
debník Marwan Alsolaiman a pedagog, herec a hudebník Rachid Rahma. Film je  
v češtině s arabskými a anglickými titulky. Tuto akci podpořil finančně MO Plzeň 
3. Vstupné: dobrovolné

19. 10., 17:00 ONLINE Lumír Honzík: Betlémská hvězda
O pohledu astronomů na Betlémskou hvězdu hovořil Lumír Honzík, vedoucí pl-
zeňské pobočky Hvězdárny v Rokycanech a Plzni. Tuto akci podpořil finančně MO 
Plzeň 3. Vstupné: zdarma. Záznam přednášky je k dispozici na Facebooku. 

19. 10. Hvězdná soutěž s penzionem U Matasů
Znění soutěže je dohledatelné na FB stránce festivalu.

20. 10., 17:00 ONLINE Jakub Szántó: Reportérem mezi dvěma zeměmi
Přednáška známého českého reportéra Jakuba Szántó, který v letech 2013 až 
2018 působil jako stálý zahraniční zpravodaj ČT pro Blízký východ. Záznam před-
nášky zde. Vstupné zdarma.
20. 10. Hvězdná soutěž s knihkupectvím Luxor
Znění soutěže je dohledatelné na FB stránce festivalu.

21. 10. Kurz arabštiny pro začátečníky s Danielem Krejčím, online 
Přes Google meet pro předem přihlásené zájemce. Vstupné zdarma.

22. 10. Hvězdná soutěž s ARABFESTEM
Znění soutěže je dohledatelné na FB stránce festivalu.

24. 10. Kurz arabštiny pro pokročilé s Mohamadem Hasanem, online 
Přes Google meet pro předem přihlásené zájemce. Zdarma.

26. 10. – 31. 10. Theeb, online 
Celovečerní debut režiséra Naji Abu Nowara vypráví příběh chlapce Theeba, kte-
rý se po smrti svého otce vydává na cestu k dospělosti. Když je poklidný život 
Theebova beduínského kmene narušen příchodem britského armádního důstojníka 
s tajným posláním, Theebův starší bratr Hussein souhlasí, že vojáka doprovodí na 
nebezpečné cestě přes arabskou poušť. Poplatek ze sledování: 4 USD.

15. 11., 12:00 Arabská snídaně, online

Záznam na Instagramu (záložka Arabic Brunch). Vstupné zdarma
foto © Klára Jedli

Praha, 19. 11. – 23. 11. 2020
19. 11. Zahájení festivalu Nad Prahou půlměsíc, online
V rámci zahájení byla odvysílaná naše arabfestová zdravice.

19. – 25. 11. Program festivalu Nad Prahou půlměsíc formou předtočených videí 
nahraných na Youtube

21. 11. Sobotní přednáškování, online
Přednášky dvou předních osobností české arabistiky a znalců blízkovýchodního 
regionu, (doc. Ondráš, doc. Čejka). Záznam na Youtube, vstupné dobrovolné.
Workshop Nory Noor: Rozvoj osobnosti skrze sny a přání, online pouze pro pře-
dem přihlášené, vstupné dobrovolné.
DJ Egy, záznam na FB stránce festivalu, vstupné dobrovolné.

22. 11. Kurz arabštiny pro začátečníky se studentkami Katedry Blízkého východu 
FF UK, online pouze pro předem přihlášené, vstupné zdarma. Kurz vedly Karolína 
Švandová a Petra Kešel‘áková.

22. 11. Přednáška Vladimíra Váchala, online
Přednáška Vladimíra Váchala o jeho cestě po Súdánu. Živé vysílání na FB stránku 
festivalu, záznam již není k dispozici. Vstupné dobrovolné.
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23. 10. Online hvězdný kvíz
Kvíz o astronomii i hvězdných osobnostech Blízkého východu moderoval Jakub 
Hauser ze studentského spolku Madžlis. Záznam na Youtube. Bez poplatku.

ÚČINKUJÍCÍ 
• celkem 38 hostů (vyjma hostů zahájení)
• účinkující z ČR a zahraničí 
• akademici, umělci, novináři, studenti

MEDAILONKY VYBRANÝCH 
ÚČINKUJÍCÍCH 
(profily, které byly uvedené na našich webových stránkách):
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MARKETING A PROPAGACE
Mediální spolupráce: 

Radio Wave, Rádio 1, Proti šedi
 Snímek obrazovky z www.arabfest.cz
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY
Mediální zájem o festival byl menší než v předešlém ročníku, důvodem bude zřej-
mě situace kolem šíření Covid-19, přesto splnil naše stanovená očekávání. 

Vybrané mediální výstupy viz http://www.arabfest.cz/arab-media/

https://plzensky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-17-a-18-rijna-arabfest-bude-
-online-20201015.html

https://protisedi.cz/jedenacty-rocnik-festivalu-arabske-kultury-arabfest-probehne-
-letos-hlavne-online/

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/kultura/3512-festival-arabske-kultury-organiza-
tori-neodpiskali-castecne-se-presouva-do-online-prostredi.html

https://www.divadelni-noviny.cz/festival-nad-prahou-pulmesic-bude-online

Tiskové zprávy viz náhledy na nadcházejících stránkách
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
FESTIVALU

Autorem grafického vizuálu je Tereza Kovářová.
Ukázky grafických výstupů:

Elektronický banner na www.arabfest.cz

Ukázka slidu z Velkého sobotního programu (17. 10. 2020).
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Program Velkého sobotního programu v české a anglické verzi 
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(zveřejněno na Facebooku).

Plakát (verze odloženého festivalu online na podzim 2020)
Tričko s ročníkovou grafikou festivalu

Ukázka grafiky pro online festivalové soutěže (vlevo: Koření od Antonína, vpravo: 
Tamarchi).

NÁVŠTĚVNOST FESTIVALU 
ARABSKÉ KULTURY 2020 
ONLINE
Dosah online událostí Plzeň
Počet zhlédnutí online akcí: 18 794 (vč. arabské snídaně, soutěží – počítány pouze 
komentáře) + účast na uzavřených online akcích 137 (zahájení, kurzy) 
=> CELKOVÝ počet zhlédnutí/ přímých účastníků: 18 942 (Data k 24. 11. 2020)

Dosah online událostí Praha
FACEBOOKOVÉ UDÁLOSTI: oslovených: 28752, zareagovalo: 612
ONLINE AKCE–videa akcí na FB: zhlédnutí: 3317
YOUTUBE videa-akce: zhlédnutí 153 + 122 (zdravice našeho týmu na YT kanálu 
Nad Prahou půlměsíc ke dni 19. 11. 2020)
Akce přes Google Meet: Workshop 21. 11: 8 osob, Kurz arabštiny 22. 11.: 10 osob
=> CELKOVÝ počet zhlédnutí/ přímých účastníků: 3610 (Data k 6. 12. 2020)
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PARTNEŘI FESTIVALU

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická ZČU, katedra blízkovýchodních 
studií Fakulty filozofické ZČU, město Plzeň, MO Plzeň 3, Nadace 700 let měs-
ta Plzně, nakladatelství Dar Ibn Rushd, Crestyl Group, Lavaris s.r.o., studentský 
spolek Madžlis, arabské ambasády (především pak Velvyslanectví Státu Palesti-
na, Velvyslanectví Spojených arabských emirátů, Velvyslanectví Libyjského státu, 
Velvyslanectví Marockého království, Velvyslanectví Irácké republiky, Velvysla-
nectví Jemenské republiky), Společnost česko-arabská, Koření od Antonína, Ja-
zyková škola Džám-e Džam, Restaurace a penzion U Matasů, Tamarchi, Jazyková 
škola Arabesque, plzeňská pobočka Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, Dragon 
Print, Kulturka ZČU, Jeden svět Plzeň.
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NÁVŠTĚVNOST SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 
Facebooková stránka @arabfestCZ 
https://www.facebook.com/arabfestCZ 

Na začátku roku 2020 (16. 2. 2020) se stránka festivalu líbila 2 390 lidem, počet 
sledujících: 2 459:

Přehled k 6. 12. 2020: 2901 lidem se stránka líbí, 3113 sledujících:

Přehled k 24. 11. 2020: 
Ke dni 24. 11. 2020 se 2 896 lidem se stránka festivalu líbí, máme 3 106 sledují-
cích, 277,1 tisíc oslovených celkem, 21 událostí , 13, 6 tisíc reakcí na události:
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INSTAGRAM @ARABFESTCZ
https://www.instagram.com/arabfestcz/

V roce 2019 byl náš IG účet napaden a smazán. Nový profil jsme založili v čer-
venci 2020. Na počátku října jsme měli 160 sledujících. Ke dni 23. 11. 2020: 335 
sledujících. 
Průměrně mají IG posty cca 20 – 30 lajků, stories sleduje průměrně 90 – 100 
uživatelů, počet interakcí u kvízů, hlasování, anket je cca 20 uživatelů.

YOUTUBE KANÁL @ARABFEST
https://www.youtube.com/channel/UCrE3Sm94-YsHp74rh_JJxRA
 
Youtube kanál ARABFESTU byl založen 14. 10. 2020. Dne 26. 11. 2020 má ka-
nál 39 odběratelů. Celkem jsme na YT nahráli 8 videí (z toho 1 neveřejné, 1 sma-
zané: DJ Egy, 21. 11. 2020), 1 video (zdravice pro Prahu) je na YTB kanálu Nad 
Prahou půlměsíc. Počet zhlédnutí videí: 964, počet zhlédnutí „pražských akcí“: 
153.
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FINANČNÍ ZHODNOCENÍ 
ZA ROK 2020

Hlavním podporovatelem projektu Festivalu arabské kultury v Plzni 2020 byla 
Západočeská univerzita v Plzni. Akci dále podpořily vybrané arabské ambasády 
a vybrané firmy (nejvýznamněji firma CRESTYL – 50 tisíc Kč). Podařilo se nám 
získat grant od města Plzeň ve výši 25 000 Kč na Velký sobotní program a dvě 
nové dotace (5 000 Kč od Nadace 700 let města Plzně na Velký sobotní pro-
gram a 20 000 Kč od MO 3 Plzeň na vybrané akce). 

Projekt Festival arabské kultury 2020 v Praze byl financován převážně spolkem 
ARABFEST a Společností česko-arabskou díky grantu MHMP pro integraci ci-
zinců. Akci dále podpořily vybrané arabské ambasády a vybrané firmy (mj. firma 
CRESTYL a Lavaris). 

STRUČNÉ ZHODNOCENÍ 
ROKU 2020
Hlavní aktivitou spolku bylo uspořádání 11. ročníku Festivalu arabské kultury,  
který, jak již bylo uvedeno výše, lze hodnotit jako úspěšný. Projekt Festivalu 
arabské kultury se těšil velkému ohlasu na sociálních sítích v ČR i v zahraničí. 
Velký sobotní program (17. 10. 2020), který byl dramaturgicky a technicky nejná-
ročnější akcí, se ve své online podobě také těšil dobré sledovanosti a zahrnoval 
24 vstupů od 11:00 do přibližně 20:30 hodin. Téměř všechny předtočené vstupy 
sobotního programu a filmy jsme opatřili titulky, a zpřístupnili tak program  
i těm, kteří neumí česky/anglicky. Některé původně plánované akce, jako napří-
klad umělecký workshop ve Fresh Air Gallery nebo Hvězdnou procházku, jsme 
nemohli vzhledem k vládním opatřením realizovat. Pokusíme se o jejich realizaci 
v roce 2022.

Ukázalo se, jak dobré a spolehlivé partnery máme. Vzhledem k festivalovému 
tématu jsme úzce spolupracovali s plzeňskou pobočkou Hvězdárny v Plzni  
a Rokycanech. Nově jsme také navázali spolupráci se Starou synagogou, kde se 
měla odehrávat Hvězdná procházka, s Velvyslanectvím Alžírské demokratické  
a lidové republiky v Praze, s knihkupectvím Luxor nebo s „Instagramovou  
značkou“ Weloveemirates. 

ARABFEST, z.s. je i nadále hrdým členem mezinárodní sítě Anna Lindh Founda-
tion. Profil spolku: http://www.annalindhfoundation.org/members/arabfest-zs. 
Spolek čítal k 31. 12. 2020 30 členů.

Oproti roku 2019 jsme úspěšně zažádali o dvě nové dotace, přesto bychom měli 
na fundraisingu zapracovat v budoucnu ještě výrazněji. Bylo by dobré, abychom 
vzhledem k vysokým nákladům na živé vysílání rozšířili spolupráci s FDULS (od-
kud pochází naše grafičky–studentky) a přizvali do týmu studenty, kteří by rádi 
vysílání zajišťovali nebo nás to naučili. Zároveň budeme muset být připraveni, 
stejně jako i jiné projektové týmy, reagovat pružně na změnu formátu akce. 

Organizační tým festivalu z řad studentů a absolventů ZČU (přibližně 10 osob 
aktivních v době příprav, realizaci i evaluace) a další naši dobrovolníci odvedli dle 
zpětné (online) vazby od návštěvníků, hostů a partnerů dobrou práci. 

Členové festivalové programové rady se v prosinci 2020 domluvili na tvůrčí 
přestávce kvůli posunutí 11. festivalového ročníku z jara na podzim 2020, a tedy 
omezenému času na případné přípravy ročníku nadcházejícího. Dalším důvodem je 
také důležitost promyslet misi pro další festivalové ročníky a věnování se strate-
gii budoucího fungování spolku jako takového. Je pravděpodobné, že v roce 2021 
se festival neuskuteční. 
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Na závěr nám dovolte zavzpomínat na úžasného Charifa Bahbouha, syrského 
nakladatele (Dar Ibn Rushd), překladate, básníka, učitele, autora a spoluautora 
více než 70 titulů. Charif Bahboh zemřel dne 29. 12. 2020 po dlouhé nemoci. Byl 
jedním ze zakladatelů našeho festivalu. Šaríf byl naším učitelem, přítelem, slun-
cem a inspirací. Naší inspirací být nepřestane. Zanechal zde mnoho literárních děl, 
ale také motivace pro další badatele. 

Byl neuvěřitelně pečlivý a celý život se vzdělával, četl a nadšeně předával svým 
studentům a čtenářům vše, co se naučil. Díky jeho podpoře náš festival vznikl, 
vzkvétal a hostil tolik skvělých osobností. Udělal mnoho dobrého a důležitého 
pro popularizaci arabské kultury v České republice i české kultury v arabském 
světě. Na jeho počest budeme nadále pokračovat v popularizaci arabské kultury 
a nejeden kulturní večer věnujeme s láskou právě jemu. Děkujeme.
foto © Zuzana Zbořilová (projekt Arabové mezi námi, 2015)

Výroční zprávu činnosti za rok 2020 zpracovaly Tereza Svášková 
a Michaela Vaňková.

S obsahem souhlasí Mgr. Tereza Svášková, předsedkyně spolku.



ARABFEST, z.s., Brázdimská 1548, 250 01 Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav, IČ: 22709509.


