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DĚTSKÉ CAFÉ NOBEL: VINNETOU BY SE DIVIL 
 
Mnozí Apači nebo Siouxové by se opravdu hodně divili, co o nich psal třeba 
Karel May. Život Indiánů před příchodem Evropanů a během osidlování 
Západu byl úplně jiný. V úterý 7. března o tom bude na Café Nobel Bez 
kofeinu v ústecké kavárně Fokus kafe vyprávět Markéta Křížová, odbornice 
na indiánské kultury Ameriky. 
 
Povídání se zaměří především na nejčastěji tradované „mýty“ a představy  
o Indiánech. Bude se věnovat i jejich současné situaci. Během 20. století se 
totiž život původních obyvatel Nového světa v mnohém změnil. Opouštějí 
rezervace, studují na univerzitách, podnikají a angažují se v politice. Na svou 
minulost a tradice však nezapomínají.  
 
Doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D., je historička a etnoložka ze Střediska 
ibero-amerických studií Filozofické fakulty UK v Praze. Kromě Indiánů se 
zabývá koloniálními dějinami Ameriky, především vztahy původních obyvatel  
a Evropanů, splývání kultur na území Nového světa, a také dopady setkání  
s americkou realitou na evropské vnímání sebe sama a evropskou vědu. 
Pobývala na terénním výzkumu v indiánské rezervaci White Earth v Minnesotě. 
Je autorkou nebo spoluautorkou několika knih: Ideální město v divočině  
(o katolických a protestantských misiích na americkém území), Krvavé rituály 
Střední a Jižní Ameriky, Otroctví v Novém světě v 16. - 19. století nebo Dějiny 
Střední Ameriky.  
 
Přednáška začne v 16:30 h. Na „bezkofeinovou“ variantu Café Nobel v kavárně 
Fokus kafe v Ústí nad Labem mají dospělí přístup jen v doprovodu dětí – bez nich 
pouze v případě, že do začátku přednášky nebude naplněna kapacita kavárny.  
 
Místa si můžete rezervovat na adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další 
informace naleznete na webu cafenobel.ujep.cz. 
Partnerem cyklu Café Nobel je populárně vědecký magazín Českého rozhlasu 
Sever Planetárium a také nakladatelství Academia. 
 
Ilustrace k volnému užití: Siouxové tančí se skalpy zabitých nepřátel. Obraz Karla 
Bodmera (cca 1844). Kredit: Museum of Fine Arts, Houston, via Wikimedia 
Commons, licence Public domain. 
 
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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