
Pardubice 

l{avarna se vyda do 
stareho Mexil<a 
Do dob stareho Mexika, tajii pfed
l<olumbovsl<e civilizace Aztel<ii a 
historie vojenskeho i nabo.Zenske
ho dob)Tvani zeme Span ely se zitra 
v Divadle 29 od 18 hodin vypravi 
nejnovejSi I<avarna Universitas. je
iim hostem bude historik a etnolog 
) ldfich I<aSpar z I<atedry kulturni 
1 socialni antropologie Univerzity 
?ardubice. (tum) 



Sefredaktorka 
Pardubickeho 
denlku 
Pavlfna 
Roztocilova 
doporucuje 

Kavarna Universitas o Mexiku 
12. unora 

Do dab stareho Mexika, taju predkolumbov
ske civilizace Azteku a historie vojenskeho i 
nabozenskeho dobyvani zeme Spanely zave-
de posluchace dnesni akce Kavarny Univer

sitas v Klubu 29 (ulice Svate Anezky Ceske, c. p. 29). 
Hostem bude historik a etnolog Oldrich Kaspar z Ka
tedry kulturni a socialni antropologie Fakulty filozo
ficke Univerzity Pardubice, kter:Y se azteckou a may
skou civilizaci, jeji kulturou, ale take kazdodennim zi
votem tamni spolecnosti zabyva pres 40 let. Vydal jiz 
vice nez desitku knih venovanych Mexiku. Pravidelne 
se vydava na cesty po teto zemi. ,Na kazde ceste jsem 
si psal deniky, knihovnickou terminologii receno jich 
mam doma nekolik metru, a teprve ted' je zacinam 
zpracovavat, stejne jako fotografickou a video doku
mentaci," rika Oldrich Kaspar, jehoz posledni kniha rna 
nazev o cervenem sportaku a jine soucasne povesti a 
famy z Mexika. Loni docent Kaspar obdrzel nejvyssi 
mexicke statni vyznamenani pro cizince Rad aztecke
ho orla. Beseda zacina v 18 hodin. Vstup je volny. (pro) 

No Name na Dukle ,bez proudu" 
13. unora 

Slovenska kapela No Name behem sveho 
akustickeho turne zavita i do Pardubic. Vy
stoupi ve stredu v Kulturnim dome Dukla od 
19:30 hodin. Skupinu proslavily napriklad hi

ty Ty a tvoja sestra, Zily, Cim to je. Posledni album na
zvane s laskou vydala kapela pred dvema lety. (pro) 



Tipy deníku 
12.2.2019    Pardubický deník    str. 3   Pardubický kraj / Pardubicko 

    (pro)    Univerzita Pardubice     

Šéfredaktorka Pardubického deníku Pavlína Roztočilová doporučuje 
 
Kavárna Universitas o Mexiku 
 
12. února 
 
Do dob starého Mexika, tajů předkolumbovské civilizace Aztéků a historie vojenského i náboženského 
dobývání země Španěly zavede posluchače dnešní akce Kavárny Universitas 
 
v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Hostem bude historik a etnolog Oldřich Kašpar z 
Katedry kulturní a sociální antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, který se aztéckou 
a mayskou civilizací, její kulturou, ale také každodenním životem tamní společnosti zabývá přes 40 let. 
Vydal již více než desítku knih věnovaných Mexiku. Pravidelně se vydává na cesty po této zemi. „Na 
každé cestě jsem si psal deníky, knihovnickou terminologií řečeno jich mám doma několik metrů, a 
teprve teď je začínám zpracovávat, stejně jako fotografickou a video dokumentaci,“ říká Oldřich 
Kašpar, jehož poslední kniha má název O červeném sporťáku a jiné současné pověsti a fámy z 
Mexika. Loni docent Kašpar obdržel nejvyšší mexické státní vyznamenání pro cizince Řádaztéckého 
orla. Beseda začíná v 18 hodin. Vstup je volný. 
 
No Name na Dukle „bez proudu“ 
 
13. února 
 
Slovenská kapela No Name během svého akustického turné zavítá i do Pardubic. Vystoupí ve středu 
v Kulturním domě Dukla od 19:30 hodin. Skupinu proslavily například hity Ty a tvoja sestra, Žily, Čím 
to je. Poslední album nazvané S láskou vydala kapela před dvěma lety. 
 
Foto popis| 
Region| Východní Čechy 
 

Vědec a autor mnoha knih zavede posluchače do Mexika 
11.2.2019    pardubicky.denik.cz    str. 0   Kultura 

    Pavlína Roztočilová    Univerzita Pardubice     

Pardubice - Do dob starého Mexika, tajů předkolumbovské civilizace Aztéků a historie vojenského i 
náboženského dobývání země Španěly zavede posluchače úterní akce Kavárny Universitas v Klubu 
29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). 
 
"Hostem bude historik a etnolog Oldřich Kašpar z Katedry kulturní a sociální antropologie Fakulty 
filozofické Univerzity Pardubice, který se aztéckou a mayskou civilizací, její kulturou, ale také 
každodenním životem společnosti zabývá přes 40 let. Vydal již více než desítku knih věnovaných 
Mexiku. 
Pravidelně se vydává na cesty po této zemi. „Na každé cestě jsem si psal deníky, knihovnickou 
terminologií řečeno jich mám doma několik metrů, a teprve teď je začínám zpracovávat, stejně jako 
fotografickou a video dokumentaci,“ říká Oldřich Kašpar, jehož poslední kniha má název O červeném 
sporťáku a jiné současné pověsti a fámy z Mexika. Beseda Kavárny Universitas začíná v úterý v 18 
hodin. Vstup je volný. 
" 
 
 
URL| https://pardubicky.denik.cz/kultura_re...vede-posluchace-do-mexika-20190211.html 

https://pardubicky.denik.cz/kultura_region/vedec-a-autor-mnoha-knih-zavede-posluchace-do-mexika-20190211.html


Kavárna se vydá do starého Mexika 
11.2.2019    Mladá fronta DNES    str. 14   Kraj Pardubický 

    (tum)    Univerzita Pardubice     

Pardubice 
 
Do dob starého Mexika, tajů předkolumbovské civilizace Aztéků a historie vojenského i náboženského 
dobývání země Španěly se zítra v Divadle 29 od 18 hodin vypraví nejnovější Kavárna Universitas. 
Jejím hostem bude historik a etnolog Oldřich Kašpar z Katedry kulturní a sociální antropologie 
Univerzity Pardubice. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 
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