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ÚSTECKÉ CAFÉ NOBEL PRO DĚTI: JAK SE ŽILO PRAVĚKÝM LOVCŮM? 
 
Když skončila doba ledová, oteplilo se a bylo také mnohem vlhčeji.  
O zemědělství u nás v té době ještě nikdo neslyšel, a tak naše území stále 
obývali lovci a sběrači doby kamenné. Jak se jim žilo a co pro svůj život 
potřebovali, prozradí dětem v úterý 9. dubna v ústecké kavárně Bárka Jan 
„Tonda“ Půlpán z projektu Jak obléci pračlověka. 
 
Program se zaměřuje na podrobnosti každodenního života v době kamenné,  
v období tzv. mezolitu. Po lovcích a sběračích té doby příliš památek v krajině 
nezůstalo, což vedlo k domněnce, že jich v Evropě mnoho nežilo. Novější 
výzkumy však naznačují, že bychom jen těžko našli místo, kde se tito lidé 
nepohybovali.  
 
„Návštěvníci kavárny uvidí krátký film, který by je měl inspirovat k záludným 
otázkám, na které se náš host pokusí odpovědět,“ zve koordinátor projektu 
Café Nobel Frederik Velinský a upozorňuje: „Jedná se o variantu tzv. Café 
Nobel Bez kofeinu, tedy určenou primárně dětem a mládeži. Dospělí mohou 
přijít pouze v jejich doprovodu.“  
 
Dozvíte se jak najít důkaz o přítomnosti člověka, který se před 9  000 lety na 
nějakém místě zastavil jen nakrátko kvůli rybaření. Jak vypadala krajina, ve 
které se tehdejší lidé pohybovali? Čistili si zuby? Kolik měli dětí? Chodili 
nakupovat? Součástí programu je také prohlídka rekvizit použitých při natáčení 
filmu. 
  
„Profesionální pračlověk“ Jan „Tonda“ Půlpán se už několik let věnuje 
experimentální archeologii v rámci projektu Jak obléci pračlověka 
(http://jakoblecipracloveka.cz). Je také jedním ze spoluautorů populárně-
naučných publikací Oblékání pravěku a Po nitkách do minulosti. 
 
Přednáška v kavárně Bárka kafe v Ústí nad Labem začne v 16:30 h. Místa si 
můžete rezervovat na adrese barkakafe@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. 
 
Foto k volnému užití: © Anastázie Taskina 
 
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 do Ústí nad 
Labem, Teplic, Děčína a Tisé zajímavé osobnosti ze světa vědy  
a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci 
obyčejným lidem. 
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