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CAFÉ NOBEL V DĚČÍNĚ: EGYPT A SLUNEČNÍ BOHOVÉ 
 
Pro staré Egypťany byly představy spojené se sluncem jedním z pilířů jejich 
náboženství. Přijďte se o tom přesvědčit ve čtvrtek 24. září do děčínské 
kulturní kavárny Coffee&Books. Hostem dalšího setkání z cyklu Café Nobel 
bude mladá egyptoložka Marie Peterková Hlouchová. 
 
Sluneční motivy se dají vysledovat v mnoha aspektech staroegyptské 
společnosti, v pozemských i posmrtných představách. Nemalý význam hrálo 
slunce také v ideologii staroegyptského královského úřadu. „Přednášející se 
zaměří především na význam slunce pro posmrtný život,“  říká koordinátor cyklu 
Café Nobel Frederik Velinský. „Zájemci o náboženské představy starých 
Egypťanů se také seznámí s problematikou počátků slunečního kultu  
a nejdůležitějšími egyptskými božstvy spojenými se sluncem.“  
 
Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D., studovala historii a egyptologii na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také obhájila disertační práci 
o staroříšských božstvech se slunečními aspekty. V Českém egyptologickém 
ústavu se zabývá staroříšským náboženstvím a dřevěnými rakvemi. Účastní se 
archeologických expedic do Egypta a Súdánu. Je redaktorkou časopisu Pražské 
egyptologické studie/Prague Egyptological Studies  a členkou stálého výboru pro 
konference Current research in Egyptology. 
 
Přednáška začne v 19:00 h. Místa si můžete rezervovat na adrese 
coffeeabooks@gmail.com. Další informace naleznete na cafenobel.ujep.cz.  
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Fotografie k volnému užití:  
1/ Egyptoložka Marie Peterková Hlouchová 
2/ Khepri (s hlavou v podobě skaraba) s dalšími božstvy v bárce. Vyobrazení ze 
západní stěny Inherchaovy hrobky v Dér el-Medíně. Kredit: Milan Zemina,  
© Český egyptologický ústav 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 285 756 
 
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 na Ústecku zajímavé osobnosti ze světa vědy  
a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci 
obyčejným lidem. 
 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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