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CAFÉ NOBEL: KAVÁRNA S KANIBALY 
 
Nesníš jiného člověka! Kanibalismus patří k základním tabu naší civilizace. 
Co všechno o tomto fenoménu víme, co je pravda a co jen mýtus, shrne ve 
svém povídání archeolog a paleoekolog Ladislav Šmejda. Ve čtvrtek  
12. ledna v ústecké kavárně Fokus kafe.  
 
Které všeobecně rozšířené názory o kanibalismu jsou ve skutečnosti mylné či 
přinejmenším sporné? Kde je hranice oddělující mýty a skutečnost? Kolik je druhů 
kanibalismu?  
 
Seznámíme se s pohledy vybraných společností na kanibalismus a také na reflexi 
tohoto fenoménu v různých kulturních projevech od pohádek přes umělecká díla 
až po vědecké studie a kriminalistické případy.  
 
„Smysl přednášky nespočívá ve vyprávění hororových příběhů za účelem 
šokování posluchačů; jejím cílem je ukázat na příkladech z různých oborů  
a oblastí světa, co se můžeme vědeckým studiem tohoto tématu dozvědět o nás 
samotných, o lidské kultuře a společnosti,“ upozorňuje koordinátor cyklu Café 
Nobel Frederik Velinský. 
 
PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D., pracuje na katedře ekologie České zemědělské 
univerzity v Praze a na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni. 
Specializuje se na dějiny pohřbívání a historickou ekologii. V posledních letech se 
účastnil terénních výzkumů v České republice, na Krétě a v Izraeli. Je 
spoluřešitelem mezinárodního výzkumného projektu na téma sociálně-kulturního 
významu lidských ostatků v dějinách Evropy. 
 
Přednáška začne v obvyklém čase – v 18:00 h. Místa si můžete rezervovat na 
adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další informace o Café Nobel naleznete 
na cafenobel.ujep.cz. 
 
Partnerem Café Nobel je populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever 
Planetárium a také nakladatelství Academia. 
 
Pro obrazovou ilustraci: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanibalismus#/media/File:Cannibalism_on_Tanna.jpe
g 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem. 
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