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Evropě). Tato absence odráží výrazné ekonomické náklady zvláště na předvánoční
pobyt ve Strasbourgu, turisticky proslaveném jako „vánoční město“. Nicméně
jedná se o jednu z charakteristik posledních kongresů, kdy možnost prezentovat
své výzkumy v rámci této mezinárodní
odborné organizace zrealizovali pouze
1–2 badatelé ze zemí tzv. visegradské

čtyřky (v roce 2016 Przemyslaw Strozek
z Polska Akademia Nauk či roce 2013
Katalin Szikora z Testnevelési Egyetem).
Příští kongres se uskuteční na podzim
2018 v Bordeaux místo původně plánovaného Hannoveru.
Lívia Šavelková
(KSKA, FF Univerzita Pardubice)

Hľadanie indiánskej Ameriky
– druhý ročník mezinárodní
amerikanistické konference
Ve dnech 12.–13. 2. 2018 proběhla na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave konference zaměřená na původní obyvatele
Ameriky. Zopakovalo se tak loňské setkání
slovenských i českých badatelů, kteří se
zabývají indiány Severní a Jižní Ameriky z různých perspektiv. Konferenci
letos opět zorganizoval Radoslav Hlúšek
spolu s Adamem Uhnákem z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UCM, tentokrát ve spolupráci
s Centrom mezoamerických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Akce se zúčastnili zástupci z řad
etnologů, religionistů, historiků, politologů a právníků.
Konferenci otevřel Peter Vyšný z Trnavské univerzity s příspěvkem Zákony Motecuhzomu Ilhuicaminu, v němž diskutoval
téma zákonů a jejich odlišností pro různé
vrstvy obyvatelstva za vlády tohoto aztéckého panovníka. Adam Uhnák pokračoval
s prezentací zaměřenou na etnologický či
antropologický výzkum v mexickém venkovském prostředí, v níž akcentoval téma
bezpečnosti a samotného vstupu do terénu
ve výzkumných lokalitách, v nichž je
běžné se setkávat s násilím. Monika Brenišínová ze Střediska Ibero-amerických

studií FF UK navázala tématem Mexická
klášterní architektura z pohledu antropologie, v němž rozebírala architektonickou
a uměleckou interkulturní perspektivu.
Dopolední mexický blok zakončil Radoslav Hlúšek příspěvkem Pico de Orizaba –
guadalupská púť trochu inak zaměřeným
na specifickou formu guadalupské poutě
organizovanou členy mexických horolezeckých klubů.
V příspěvku Každý předmět je produktem pověrčivosti: Alberto Vojtěch
Frič a jeho představy o komparativním
studiu náboženství diskutovala Markéta Křížová ze Střediska Ibero-amerických studií FF UK pohledy Friče
na studium náboženství i v rámci
kontextu národního obrození a soudobých politik. Absolventka doktorského studia na Ústavu etnologie FF UK
Klára Perlíková popsala různé podoby
pohledů indiánů v USA na americkou
vlajku a objasňovala je i na příkladech materiální kultury současných
tvůrců a umělců. Odpolední blok byl
zakončen příspěvkem Lakros a masová
média a následným promítáním bilingvního filmu Lakros – to je způsob života
(Šavelková, Petráň, Durňak 2015).

Zprávy

Mayové dominovali v dopoledním bloku následujícího dne. John F.
Chuchiak IV. z Missouri State University v příspěvku Sapientia et Doctrina:
Franciscan Mission Schools and the
Alphabetization of the Maya of Yucatan, 1545–1650 analyzoval důkladně
promyšlený způsob vzdělávání Mayů
f ra n t i š k á ny a u p o z o r n i l n a o d l i š n é
vzdělávání mayských elit příslušníky
tohoto řádu. Milan Kováč z Katedry
porovnávacej religionistiky Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského pokračoval s tématem Bohovia nebies a bohovia Zeme – Lakandónska mytológia
v komparatívnej perspektíve klasického
mayského obdobia. Jakub Špoták z téhož
pracoviště poté navázal s analýzou
Pařížského kodexu – Tabuľka znakov
dní z Parížskeho kódexu: Matematické
pomôcky mayských kňazov.
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Tématem závěrečného bloku se stali
původní obyvatelé And. Zdeňka Picková
z Katedry politologie Univerzity Hradec
Králové popsala faktory ovlivňující sebeurčení současných nativních komunit v Peru
a Olga Vilímková z Vysoké školy ekonomické v Praze přiblížila s použitím velkého
množství fotografií duchovní život současných indiánů v peruánských Andách.
V souladu se záměrem pořadatelů se
stejně jako minulý rok jednalo o příjemnou akci, jejímž cílem je nejen prezentace
současných výzkumů českých a slovenských badatelů, ale i milé společenské
setkání. Některé z příspěvků vyjdou letos
v časopise Ethnologia Actualis, vydávaným Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave.
Lívia Šavelková
(KSKA, FF Univerzita Pardubice)

