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Mars at Sunrise 
20:30 – 22:00 - Kino Evald (Národní 28, Praha 1)
Malířova osobnost, odvaha a především duše nemohou být nikdy 
uvězněny! Fantaskní snímek Jessicy Habie zachycuje střet dvou 
umělců na opačných stranách izraelsko-palestinského konfliktu.
V arabském znění s českými a anglickými titulky.
Vstup 110 Kč

Soutěžte s námi o poukázku na kurz arabštiny v arabském 
institutu Arabesque! Více na www.arabfest.cz a facebooku.

Partneři

Mediální partneři



23. dubna - ČTVRTEK

Egypťanky za lidská práva
17:30 - 18:30 - Cross club, dolní stage (Plynární 23, Praha 7)  
Kdo jsou ty, jež se stavějí proti zlovůli režimu? Vize a překážky 
lidskoprávních aktivistek v Egyptě před a po nedávné revoluci vám 
představí Helena Burgrová.

Amina Wadud: feminismus a islám 
18:30 - 19:30 - Cross club, dolní stage (Plynární 23, Praha 7)
Jde islám dohromady s feminismem? Jedna z vůdčích osobností 
islámského feminismu progresivní Amina Wadud odpovídá přes Skype 
na otázky genderové odbornice Blanky Knotkové-Čapkové. 

Šátek a identita 
19:30 - 21:00 - Cross club, dolní stage (Plynární 23, Praha 7)
Jak šátek vnímáme my a jak jej vlastně vnímají samotné muslimky? 
Co všechno pro ně znamená? A jaký je rozdíl v zahalování v Evropě 
a v muslimských zemích? Debatují odbornice na zahalování Alena 
Polanská, sociální antropolog Zdeněk R. Nešpor a muslimky žijící 
v Čechách, moderuje Veronika Sobotková z Katedry blízkovýchodních 
studií ZČU.

24. dubna - PÁTEK
Ženy v syrské revoluci 
18:00 - 19:30 - Knihovna Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1)
O nejistém životě uprostřed revoluční Sýrie a především o statečných 
Syřankách, jež se zapojily do boje za lidskou důstojnost, debatují 
analytička Zora Hesová, aktivistka s českými kořeny Sandra Bitar 
a malířka Marie Sibaiová, moderuje Šádí Shanaáh.

#chicagoGirl 
19:30 – 21:00 - Knihovna Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1)
Mladá studentka organizuje přes sociální sítě protestní hnutí na druhém 
konci světa. Dokumentární snímek z roku 2013.V anglickém znění 
s českými titulky.

25. dubna - SOBOTA

Arabské trhy - Malování hennou - Speciální orientální 
menu - Ke kávě a čaji arabská sladkost zdarma!

Arabština hrou 
14:00-14:45 - Café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1)
Interaktivní lekce arabštiny, během které se nenáročnou formou naučíte 
užitečné výrazy ze spisovného i hovorového jazyka! Lekci povedou lektoři 
z arabského institutu Arabesque. 

Maté zahalování v malíčku? 
15:00 – 16:00 - Café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1)
Poznáte podle oděvu muslimku od křesťanky? Víte, co muslimky vede 
k nošení šátku? A už jste slyšeli o muslimských hipsterkách? Ověřte 
si formou her své znalosti a načerpejte nové spolu s lektorkami projektu 
muslimove.cz.

Středoevropanka v zemích velbloudů 
16:00 - 17:00 - Café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1)
Rady na cestu aneb jaká úskalí a příjemná překvapení čekají ženu 
na cestách po arabských zemích. Se svými zkušenostmi se Vám svěří 
zcestovalá Veronika Kramáreková.

Můj muž Samir aneb o smíšených manželstvích 
17:00 - 18:30 - Café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1)
Jaké to je, když se Češka zamiluje do Palestince, Egypťanka si vezme 
Pražáka a kluk z Vinohrad založí společnou domácnost s muslimkou? 
Povídání moderuje Daniela Vrbová z ČRo.

Studená řeka: osudu navzdory 
18:30 - 19:30 - Café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1)
Jana Kotaishová představí svou vyvzdorovanou knihu Studená řeka 
zachycující osudy dvou generací Palestinců, národa obětovaného a poté 
zapomenutého okolním světem. Programem provází Petra Šťastná z ISM. 
Kniha bude na místě k prodeji.

Pokud není uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. Podrobnější informace na www.arabfest.cz. Změna programu vyhrazena.


