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Nad Prahou půlměsíc 
6. ročník festivalu kultur Blízkého východu 

6. – 16. listopadu 2014 
Praha, Brno, Hradec Králové, Plzeň 

 
www.nadprahoupulmesic.webnode.cz 

 
Téma: DIVADLO. VZDOR. HUMANITA. NADĚJE. 

 
Festival pořádá o. s. Komba s podporou Magistrátu hlavního města Prahy, 

Státního fondu kultury a Velvyslanectví Státu Kuvajt.  
 

čtvrtek  6. 11. 
 

19.00 – Český rozhlas - Studio 2, Vinohradská 12, Praha 2 
Abú Bakr Ibn Tufajl: Živý, syn bdícího 
Vybrané kapitoly z rozhlasového čtení, veřejný poslech a setkání s tvůrci.  
Třetí nejpopulárnější kniha v arabském světě po Koránu a Pohádkách tisíce a 
jedné noci se stala předobrazem Robinsona Crusoe. Rozhlasové čtení připravili:  
režisérka Lída Engelová, herec Miroslav Táborský, hudebník Marwan 
Alsolaiman, dramaturgyně Alena Zemančíková a autorka scénáře Lucie 
Němečková. V rámci Klubu Vltava setkání moderuje Eliška Závodná. Odborný 
komentář: Prof. PhDr. Luboš Kropáček, Csc. 
Vstup volný.  
 
 
 

pátek 7. 11. 
 
18.00 – Divadlo na Prádle, Besední 3, Praha 1 – Malá scéna 
Jaroslava Bičovská: Kalíla a Dimna   
Vernisáž výstavy ilustrací osobité umělkyně.  
Díla Jaroslavy Bičovské jsou zastoupena např. v Národních galeriích v Praze, 
Soulu či Damašku. Knihu s jejími ilustracemi inspirovanými arabskou literární 
památkou z 8. století vydala nakladatelství Gema Art a Dar Ibn Rushd. Úvodní 
slovo: Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, Csc. 
Vstup volný. Nabídka knih z nakladatelství Dar Ibn Rushd. 
Výstava potrvá do 20. 11. 2014.  
 
19.00 – Divadlo na Prádle – Velká scéna  
Kalíla a Dimna (Bidpájovy bajky)   
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Divadelní premiéra Arabského nedivadla studentů arabistiky Ústavu 
Blízkého východu a Afriky FF UK  
Divadelní adaptace jedné z nejznámějších a nejoblíbenějších literárních památek 
starého Východu. Pokladnice životní moudrosti Indů, Peršanů a Arabů. Dílo 
ovlivnilo mj. Boccacciovy novely či La Fontainovy a Krylovovy bajky. 
Představení v arabštině s českými titulky. Překlad: Prof. PhDr. Jaroslav 
Oliverius, Csc. Vstupné: 150,- Kč. Studenti, nezaměstnaní, senioři a matky na 
mateřské dovolené 100,-Kč. Předprodej: www.divadlonapradle.cz  
 
 
 

sobota 8. 11. 
 
19. 30 - Divadlo Kampa, Nosticova 2a, Praha 
David Zelenka a Karolína Plachá: Bagdád, Kábul, Ar Raqquah, 
Maarran...  
Divadelní představení  české nezávislé divadelní skupinyTeď, nádech a leť  
Momentky ze životů těch, kteří museli opustit. Divadelní meditace o identitě, 
nostalgii, odhodlání a poznání, že jakoukoliv cestou se dá jít vpřed. Inscenace 
Karolíny Plaché a Davida Zelenky, kteří v letech 2004 – 2007 několikrát 
pobývali v dnes již neexistující vesnici Maaran či v Allepu, je volně inspirováno 
knihou afghánského autora Atika Rahímí Tisíc domů snu a hrůzy a skutečnými 
příběhy jejich syrských přátel, uprchlíků z táborů a azylových domů 
v Turecku, Dánsku a Německu.  
Představení v češtině. Vstupné: 150,-Kč. Studenti, nezaměstnaní, senioři a matky 
na mateřské dovolené 100,-Kč. Předprodej: www.divadlokampa.cz 
Během večera prodej knih z nakladatelství Dar Ibn Rushd. 
 
 

neděle 9. 11. 

Divadlo Na zábradlí, Annenské náměstí 209/5, Praha 1 

17.00 a 20.15  –  zkušebna DNZ 
Husam Abed: The Smooth Life  
Divadelní představení jordánského divadla Dafa Puppet Theatre  
Netradiční dokumentární a loutkové představení pro osm diváků s kulinářským 
překvapením na závěr. Sugestivní rodinné příběhy palestinského muže, který se 
narodil a vyrostl v utečeneckém táboře. Hraje Husam Abed. Stage Design: Réka 
Deák.  
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Představení je obrazné, zazní v něm arabština i angličtina. Občas čeština. 
Vstupné: 150,-Kč. Studenti, nezaměstnaní, senioři a matky na mateřské dovolené 
100,-Kč. Předprodej: www.nazabradli.cz  
Upozorňujeme, že každé představení se hraje pouze pro osm diváků. Zakupte si 
prosím své vstupenky včas. Šukran. 
 
18.00 – Foyer DNZ 
Marwan Alsolaiman a František Kostlán  
Hudba na uvítanou. 
Marwan Al Solaiman roce 1997 založil v Praze vůbec první arabskou hudební 
skupinu v Čechách – Ziriab. Kromě arabské lidové hudby se věnuje rovněž 
středověké hudbě evropské. Učí fyziku, arabštinu a češtinu pro cizince. Píše 
převážně humorné básně a aforismy, v nichž si neodolatelně pohrává se svou 
druhou mateřštinou, češtinou. 
František Kostlán je nezávislý publicista a hudebník. Spoluautor knihy Příchozí, 
o životě migrantů. Je členem několika občanských sdružení zabývajících se 
lidskými právy, menšinami, migranty a životem dětí v dětských domovech. 
Marwan a František společně už řadu let vystupují ve vlastním pořadu Kruh 
kolem ohně v Řetězové ulici. Jde o večer plný hudby, poezie, humoru a 
vyprávění napříč kulturami. 
 
18.30 – Foyer DNZ a Eliadova knihovna 
Caryl Churchill: Sedm židovských dětí (Hra pro Gazu) 
Deborah S. Margolin: Sedm palestinských dětí 
Premiéra scénického čtení s následnou debatou. 
Jak vysvětlit násilí, hrozby a nenávist v letitém izraelsko-palestinském konfliktu 
dítěti? Hra britské autorky Caryl Churchillové vznikla jako reakce na izraelské 
útoky v pásmu Gazy v roce 2008-2009. Reagovalo na ni několik dramatiků, 
mezi nimi také Američanka a performerka Deborah S. Margolin. Tyto dva úhly 
pohledu předkládáme nikoliv kvůli politické korektnosti, nýbrž proto, abychom 
podtrhli krutou absurditu situace, která volá po okamžitém mírovém řešení.  
Překlad: Hana Pavelková. Režie: Lucie Málková. Čtou: Dita Kaplanová a Eva 
Vrbková. 
 
Na vlastní kůži,... (debata po představení)  
Dvanáctiletá Zoe chce vědět víc. Ptá se na osobní příběhy slovensko-izraelské  
výtvarnice Tamary Moyzes a čecho-palestinské studentky Lucie Shomali.  
 
Dobrovolné vstupné na humanitární účely ve prospěch Medical Aid for 
Palestinian a ONE Family Fund.  
 
 
20.15 - Divadlo Na zábradlí – Eliadova knihovna 
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Promítání izraelsko-palestinského filmu.  
Titul brzy upřesníme! 
 
Během večera v prostorách DNZ:  
Výstava obrazů dětí z Gazy, výtvarná instalace Tamary Moyzes a Shlomiho 
Yaffe, prezentace Mezinárodního hnutí solidarity a Světa bez válek a násilí. 
Též prodej knih z nakladatelství Dar ibn Rush a knihy palestinského autora 
Mahmúda Šukajra Nepatrné pravděpodobnosti (Novela Bohemica). 
 
Večer se koná ve spolupráci s Mezinárodním hnutím solidarity a mezinárodní 
humanistickou organizací Svět bez válek a násilí. 

pondělí 10. 11. 

19.00 – Švandovo divadlo – Studio, Štefánikova 27, Praha 5 
Frank McGuiness: Someone who´ll watch over me  
Divadelní premiéra. 
Režie: Azadeh Mohammadi. Hrají: Michael Pitthan, Gordon Truefitt, Curtis 
Matthew.  
 
Hra irského dramatika, která měla premiéru v roce 1992 v Londýně 
v Hampstead Theatre. V zápětí se objevila na Broadwayi, jednu z rolí hrál 
Michael York. Inscenace byla nominována na Tony Award jako nejlepší hra. 
V roce 1993 získala cenu newyorských divadelních kritiků. Byla uvedena také 
v Irsku. 
 
Zní to jako začátek nějaké anekdoty: Sejdou se Američan, Ir a Brit. Ale už 
okolnosti tohoto setkání napovídají, že spíš než o vtip půjde o drsnou realitu, 
kde humor je černý a dialogy místy připomínají absurdní beckettovskou 
dramatiku. Jde o to, jak přežít strádání v libanonském vězení, kam se dostanou 
tři protagonisté jako rukojmí, zajatí neznámými únosci. Tři muži usilují nejen o 
přežití, ale také o zachování zdravého rozumu v nelidských podmínkách. 
Konfrontují se nejen se svými národnostními rozdíly, ale i svými anonymními 
hlídači. 
 
It's a story of an American, an Irishman and an Englishman. The three men were 
taken hostage in Beirut without knowing the real reason. They are forced to be 
together in a cell; either get along together or not, and to try to build a unique 
human relationship.  
In the play we follow each of the characters with different personality and 
nationality dealing with the new circumstances. 
Each has to deal with many issues: danger, fear, love, acceptation, frustration, 
anger, desperation hope and in sum it’s a matter of death & life. 
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The play is also about identity, which all the characters are struggling with all 
the time. 
In such a situation everybody necessarily starts to reassess himself in different 
ways, and to question himself about many things he’d taken for granted until 
then.  
Both the play and the production bring in lots of humor both in the contrast of 
the characters and in the way they handle their ordeal. 
The play reflects the tragedy & tragicomedy of many people’s life over the 
world.  

The Director 
 
 
Představení v angličtině. Vstupné 250,- Kč. Předprodej: 
www.svandovodivadlo.cz  
 
Představení se koná ve spolupráci se Švandovým divadlem. 
 

úterý 11. 11. 

12. 30 – FF UK, katedra Divadelní vědy, učebna 429 – Náměstí Jana 
Palacha 2, Praha 1 
doc. Iman Ezzeldin – Divadlo a revoluce  
Přednáška teatroložky z Univerzity Ain Šams v Káhiře. 
Iman Ezzeldin je zakladatelkou katedry dramatu a divadelní kritiky Fakulty 
múzických umění Univerzity Ain Šams v Káhiře, kde v současné době působí 
jako odborná asistentka. Doktorát získala na univerzitě La Sapiensa v Římě. Je 
ředitelkou Knihovny egyptského národního dědictví a členkou státních i 
mezinárodních kulturních organizací. Pravidelně zasedá v porotách filmových, 
literárních i divadelních cen. V roce 2013 působila na Newyorské Univerzitě 
v Abú Dhabí. Absolvovala rovněž několik stipendijních pobytů v Perugii, Římě, 
Milánu či Athénách a na Krétě. Zabývá se mj. tématy jako ženy v umění, 
egyptská revoluce a kultura, mýtus ve filmu, filmové zpracování ibsenových her 
či arabská migrace v Itálii.  
V angličtině. Vstup volný. 
 
19.00 a 21. 00 – Humanistické centrum, Sokolská 32 
Husam Abed: The Smooth Life  
Bytové představení jordánského divadla Dafa Puppet Theatre  
Netradiční dokumentární a loutkové představení pro osm diváků s kulinářským 
překvapením na závěr. Sugestivní rodinné příběhy palestinského muže, který se 
narodil a vyrostl v utečeneckém táboře.  
Hraje Husam Abed. Stage Design: Réka Deák.  
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Představení je obrazné, zazní v něm arabština i angličtina. Občas čeština. 
Vstupné: 150,-Kč. Každé představení se hraje pouze pro osm diváků.  
 
 

středa 12.11. 
19.00 – Café Lounge Marrakesh, Budečská 12, Praha 2 

Arabia Felix – Šťastná Arábie 
Literární kavárna s ochutnávkou jemenských povídek, arabské hudby a 
marockých specialit.  
Povídková řada nakladatelství Dar Ibn Rushd pokračuje současnými povídkami 
z Jemenu, jemuž se někdy přezdívá Arabia Felix – Šťastná Arábie. Výbor 
obsahuje reprezentativní kolekci především ženských autorek. Čte: Petra 
Bučková. Hudba: Marwan Alsolaiman. Úvodní slovo: nakladatel Charif 
Bahbouh. Setkání s překladateli. Malý knižní dárek pro každého.   
V češtině. Vstup volný. www.marrakesh.cz  
 
 

čtvrtek 13.11. 
19.00 - Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1 
Bronislav Ostřanský: Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané 
kapitoly z „mediálního islámu“ 
Přednáška a prezentace knihy vycházející v nakladatelství Academia. 
Zájem o islám v posledních letech soustavně narůstá, což se odráží nejen 
na knihkupeckých pultech, ale především v médiích. Přitom celá řada 
kontroverzních (a mediálně o to vděčnějších) jevů, jež léta plní 
zpravodajské rubriky, se v základních příručkách o islámu nevyskytuje, 
nebo jen zcela okrajově. Nezasvěcený pozorovatel tak může snadno nabýt 
dojmu, jako by existovaly dva islámy, mediální a ten z knihoven či 
univerzit, jejichž průnik se zdá být minimální. A právě tuto mezeru na 
trhu by rád zaplnil Atlas muslimských strašáků, jenž se soustředí na ta 
islámská či muslimská témata, která bývají tolik medializována, 
rozebírána, diskutována - a obvykle mezi nemuslimy přijímána s 
nepochopením či obavami. Autor v knize předkládá nástin vybraných 
"strašáků", jímž by chtěl přispět k lepšímu chápání islámu a muslimů. 
Vstup volný. Koná se ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla 
www.vaclavhavel-library.org  
 
 

Nad Hradcem půlměsíc 
 

čtvrtek  6. 11. 
11.50  Gymnázium Boženy Němcové – učebna Malý Princ,  Pospíšilova tř. 
324/7, Hradec Králové 
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Současné egyptské umění a kultura 
Přednáška doc. Iman Ezzeldin z Univerzity Ain Šams v Káhiře 
V arabštině, tlumočení do češtiny. Vstup volný. 
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o arabistice (a báli jste se zeptat) 
Přednáška doc. Františka Ondráše z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF 
UK. V češtině. Vstup volný. 
 
 

Nad Plzní půlměsíc 
 

pondělí  10. 11. 
15.00  Katedra blízkovýchodních studií FF UK – učebna SP319, Fakulta 
filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Sedláčkova 15, Plzeň 
doc. Iman Ezzeldin: Loutkové divadlo v Egyptě (tradice a 
současnost) 
Přednáška teatroložky z Univerzity Ain Šams v Káhiře. 
V arabštině, tlumočení do češtiny. Vstup volný. 
 
 
 

Nad Brnem půlměsíc 
 

13. - 16. listopadu 2014 
 

čtvrtek 13. 11. 
 
15.00 a 19.00 -  Jánská 25, Brno-střed 
Husam Abed: The Smooth Life  
Bytové představení jordánského divadla Dafa Puppet Theatre  
Netradiční dokumentární a loutkové představení pro osm diváků s kulinářským 
překvapením na závěr. Sugestivní rodinné příběhy palestinského muže, který se 
narodil a vyrostl v utečeneckém táboře. Hraje Husam Abed. Stage Design: Réka 
Deák.  
Představení je obrazné, zazní v něm arabština i angličtina. Občas čeština. 
Vstupné: 150,-Kč. Předprodej: rezervace@studioparadox.org 
 
 

pátek 14. 11. 
 
19.00 – Studio Paradox, Křížova 20,  www.studioparadox.org 
Bagdád, Kábul, Ar Raqquah, Maarran...  
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Divadelní představení. Divadlo Teď, nádech a leť  
Momentky ze životů těch, kteří museli opustit. Divadelní meditace o identitě, 
nostalgii, odhodlání a poznání, že jakoukoliv cestou se dá jít vpřed. 
Vstupné 150/100,- Kč. Předprodej: rezervace@studioparadox.org 
 
21.00 –  Studio Paradox 
Soheil Shadloo a Jakub Špiřík: Perský alternativní rock fusion 
Koncert íránského hudebníka a českého cajonisty. 
Vstupné 120/80,- Kč. Předprodej: rezervace@studioparadox.org 
 
Vstupné představení + koncert: 200/ 150,-Kč.  
 

sobota 15.11. 
 

17.00 – Studio Paradox, Křížova 20 
Bronislav Ostřanský: Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané 
kapitoly z „mediálního islámu“ 
Přednáška a prezentace knihy vycházející v nakladatelství Academia. 
Vstup volný. 
 
19.00 – Studio Paradox 
Caryl Churchill: Sedm židovských dětí (Hra pro Gazu) 
Deborah S. Margolin: Sedm palestinských dětí 
Scénické čtení – debata – film. 
Jak vysvětlit násilí, hrozby a nenávist v letitém izraelsko-palestinském konfliktu 
dítěti? 
Překlad: Hana Pavelková. Režie: Lucie Málková. Čtou: Dita Kaplanová a Eva 
Vrbková. 
Dobrovolné vstupné na humanitární účely ve prospěch Medical Aid for 
Palestinian a ONE Family Fund.  

 
neděle 16. 11. 

 
17.00 a 19.00 -  Záhrada café therapy, Údolní 37 
Husam Abed: The Smooth Life  
Představení jordánského divadla Dafa Puppet Theatre  
Netradiční dokumentární a loutkové představení pro osm diváků s kulinářským 
překvapením na závěr. Sugestivní rodinné příběhy palestinského muže, který se 
narodil a vyrostl v utečeneckém táboře.  
Hraje Husam Abed. Stage Design: Réka Deák.  
Představení je obrazné, zazní v něm arabština i angličtina. Občas čeština. 
Vstupné: 150,-Kč. Předprodej: rezervace@studioparadox.org 


