
 

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.sikova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 
 

UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Ústí nad Labem 10. 10. 2017 
 
CAFÉ NOBEL: TVOŘÍME S PRAVĚKÝMI LIDMI 
 
Myslíte si, že pravěké technologie byly skutečně primitivní? Z omylu se vás 
pokusí vyvést archeoložka Mgr. Veronika Puhačová z Ústavu archeologické 
památkové péče středních Čech. Ve čtvrtek 12. října 2017 vám v rámci 
dalšího Café Nobel v ústeckém Fokus kafe představí různé podoby tzv. 
experimentální archeologie. 
 
Tato metoda má za sebou více než stoletý vývoj a za tu dobu se její podoba 
několikrát proměnila. Dnes je experimentální archeologie považována za efektivní 
prostředek ověřování archeologických hypotéz i za skvělý způsob, jak výsledky 
archeologického bádání prezentovat veřejnosti. „Proniknete-li do archeologických 
experimentů hlouběji, zjistíte, že je to také cesta sebepoznání, objevování 
vlastních limitů i kořenů naší existence,“ dodává Mgr. Veronika Puhačová. 
 
„Během přednášky si mimo jiné ukážeme různé možnosti využití metody 
experimentální archeologie a na konci nebude chybět ani možnost praktického 
vyzkoušení několika prastarých dovedností,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel 
Frederik Velinský. Přednáška je zároveň součástí programu Mezinárodního dne 
archeologie v České republice (viz jeho web denarcheologie.cz). 
  
Mgr. Veronika Puhačová pracovala v Národním muzeu jako muzejní pedagožka 
projektu Archeologie na dosah. Nyní působí na obdobné pozici v Ústavu 
archeologické památkové péče středních Čech, kde vede popularizační projekt 
Cesty archeologie. V jeho rámci mj. vytváří, koordinuje a lektoruje dlouhodobé 
programy pro školy i různorodé tematické akce a workshopy. Edukaci a prezentaci 
archeologie se věnuje i teoreticky v rámci své disertační práce a ve volnočasovém 
vzdělávání formou living history.  
 
Přednáška v kavárně Fokus kafe v Ústí nad Labem začne v 18 hodin.  
Místa si můžete rezervovat na adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další 
informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. 
  
Partnery Café Nobel jsou Česká spořitelna, nakladatelství Academia a 
populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Foto k volnému užití: Archeoložka Veronika Puhačová v replice pravěkého oděvu. 
Kredit © Jana Lohniská. 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
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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