
 
 

Katedra blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 
srdečně zve na malý kulturní festival Íránské dny! 

 
Program 

 
6.12. 

 
18:00 Slavnostní zahájení festivalu 

Mezi hlavními hosty budou chargé d’affaires Íránu v České republice pan Ali Akbar Jowkar a 
zástupci vedení Západočeské univerzity v Plzni. Návštěvníci budou moci ochutnat íránské 

jídlo připravené kuchařem íránského vyslanectví v Praze. 
 

19:00 Írán v obrazech 
Výstava fotografií studentů a vyučujících Katedry blízkovýchodních studií. 

 
19:30 Írán: jak nezabloudit ve společenských zvyklostech 

Přednáška arabisty, islamologa a znalce íránské kultury Petra Pelikána o společenských 
zákonitostech, bontonu a úskalích pro české cestovatele. 

 
7.12. 

 
16:00 Írán jako na dlani 

Beseda s plzeňským cestovatelem a fotografem Vladimírem Váchalem, který je v Íránu víc 
jak doma. Přijďte se absolventa Katedry blízkovýchodních studií, průvodce a tlumočníka z 

perštiny zeptat na jeho zážitky a zkušenosti z cestování po této rozmanité a pohostinné zemi!  
 

18:00 „Viděl jsem dítě nasávat měsíc“ aneb večer s perskou poezií 
O klasické i moderní perské poezii bude vykládat íránistka a překladatelka Zuzana Kříhová z 

Ústavu Blízkého východu a Afriky Univerzity Karlovy, vybrané básně česky přednášet 
plzeňský recitátor Jan Anderle a persky historik literatury Aliakbar Pojhanmanesh. 

 



20:30 Užijte si íránský film! 
Projekce vybraného filmu ze současné íránské produkce. Vybíráme z děl účastnících se 

soutěží mezinárodních filmových festivalů. 
 

8.12. 
 

16:00 Velmi moderní Írán: reprodukční technologie a současné islámské právo 
Nechte se překvapit úrovní íránské moderní medicíny, která musí jít ruku v ruce s 

náboženským právem! Přednáška odbornice na šíitskou islámskou právní vědu z Katedry 
blízkovýchodních studií Veroniky Sobotkové. 

 
17:30 Spolupráce íránských univerzit se Západočeskou univerzitou v Plzni 

Krátká představení projektů spolupráce od zástupců Fakulty strojní Bohuslava Maška a 
Fakulty filozofické Daniela Křížka. 

 
18:00 Jak se žije Íráncům v České republice? 

Beseda s íránskými přáteli dlouhodobě žijícími a pracujícími v Čechách.  
 

19:30 Íránský film. 
O vývoji, charakteristikách, zvláštnostech a úspěších íránské filmové produkce přednáší 

znalkyně íránského filmu Viera Langerová z FAMU. 
 

20:30 Užijte si íránský film! 
Projekce vybraného filmu ze současné íránské produkce. Vybíráme z děl účastnících se 

soutěží mezinárodních filmových festivalů. 
 
 

Celý program je zdarma! 
 
 

Připraveno ve spolupráci s Velvyslanectvím Íránské islámské republiky v Praze a 
Ústavem Blízkého východu a Afriky Univerzity Karlovy. 


