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ÚSTECKÉ CAFÉ NOBEL S ABSINTEM: HOŘKÉ JAKO PELYNĚK! 
 
Od starověku až do současnosti trvá obliba nápojů připravovaných  
z pelyňku. Tomu současnému se říká absint a z jeho historie se dozvíte 
takřka vše; mnohá zákoutí, tajemství i mýty spjaté s absintem dráždí fantazii 
lidí po dlouhá staletí. Ve čtvrtek 8. listopadu o tom bude vyprávět chemik 
Petr Klusoň z Ústavu chemických procesů AV ČR a Přírodovědecké fakulty 
UK v Praze v ústecké kavárně Bárka (dříve Fokus) kafe. 
 
Řecká bohyně Artemis prý přinesla na svět bylinu, která se jmenuje podle ní – 
Artemisia, česky pelyněk. Pelyňky obsahují velké množství účinných látek, z nichž 
mnohé se vyznačují výraznou hořkou až trpkou chutí. Při slavnostech bohyně 
Artemis se pelyňkem kořenila jídla a podávaly se hořké pelyňkové nápoje. Ty 
podporovaly chuť k jídlu a jejich užití mělo i rituální smysl: Do člověka přecházela 
část sil a schopností velké bohyně. Od hořkého nápoje pochází i druhové jméno 
nejpoužívanějšího z pelyňků Artemisia absinthium. Řecké slovo apsinthiom přitom 
znamenalo „nepitelný, nepoživatelný“. „Pro absint je typická jeho zelená barva. 
Kdysi býval oblíbeným nápojem bohémských umělců – snad i proto se mu začalo 
přezdívat zelená víla,“ říká koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.  
 
Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň studoval na Vysoké škole chemicko-technologické  
v Praze a na State University of New York v americkém Buffalu. Dlouhodobě 
působil na University of Wales v britském Bangoru a na Imperial College  
v Londýně. V současné době se věnuje výzkumu v Ústavu chemických procesů 
AV ČR a přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Je autorem více než 
stovky odborných prací z oblasti fyzikální a organické chemie a také populárně-
vědecké knihy Jedová stopa, věnované jedům a otravám v historii lidstva. 
 
Přednáška v kavárně Fokus kafe v Ústí nad Labem začne v 18:00 h. Místa si 
můžete rezervovat na adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další informace  
o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. 
  
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Ilustrační fotografie k volnému užití. Kredit: Pixabay, public domain. 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Kasaničová, 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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