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spiritus vini). Mnohé doklady jsou uloženy v Muzeu lidových pálenic ve Vlčnově.
Příspěvek Jany Raclavské Černá smrt na
Těšínsku – způsoby jejího léčení vycházel
z jazykovědného materiálu a věnoval se
terminologickému vymezení moru a jeho
dějinám, epidemiím, včetně dobových lékařských knih s léčebnými doporučeními.
Druhý den jednání otevřel etnolingvistický příspěvek Vítězslava Vilímka Názvy
léčivých rostlin používané v geograficky
blízkých obcích severního cípu Karpat,
který potvrdil jazykovou a kulturní rozmanitost tohoto regionu. Názvy bylin užívané
v terénu rozdělil do skupin podle vlastností, použití, jmen svatých nebo názvů přejatých z cizích jazyků. Botanička Zdenka
Rozbrojová představila putovní výstavu
Léčivé rostliny a jejich dvojníci. Byliny
nasbírané v průmyslové oblasti Ostravska
mají zejména dětem rozšířit povědomí
o bylinách v přírodě, jejich morfologii
a odlišnostech a poukázat na nepůvodní
rostliny v regionu. Kateřina Barcuchová
hovořila o výstavě Lékárny v Ostravě,
která byla rozdělena na tři části: půdu, kde
se rostliny sušily, lékárnu, kde se léčivky
zpracovávaly, a na interaktivní dílničku.
Výstavu doplňovala prezentace o nejstarších lékárnách v Ostravě.
V areálu Mlýnské doliny při předvádění pečení chleba hovořila Vanda Vrlová
o Užití mouky a chleba k léčení. Poutavě
vyprávěla i o svých terénních sběrech na
Valašsku.
V posledním bloku jednání referoval
Petr Číhal o Nemocnici v Buchlovicích za
Berchtoldů. V letech 1807–1809 zde Leopold
Berchtold léčil na vlastní náklady všechny
nemocné bez rozdílu; dochoval se provozní
řád, který podrobně popisuje organizaci tohoto nadčasově pojatého zařízení. Příspěvek

Ludmily Tarcalové Lékařské knihy byl úvodem ke studiu rukopisných lékařských knih
a ve finální podobě bude pojednávat o tomto
pramenném materiálu uloženém v soukromí i v archivech bývalého okresu Uherské
Hradiště. Příspěvek Byliny, jejich místo
v domě, pěstování, sušení, uložení. Funkce
obřadní i léčebná zaslala Věra Kovářů.
Pracovní setkání naznačilo, jakými tématy se bude v příštím roce zabývat mezinárodní konference a již nyní dalo základ jejímu
zdárnému průběhu.
Dana Motyčková (EÚ AV ČR, v. v. i.)

CUA-IUAES: DREAMED/PLANNED
CITIES AND EXPERIENCED CITIES
Ve dnech 8.–10. 7. 2014 proběhla nedaleko Lyonu v hornickém městě St. Etienne
mezinárodní konference pořádaná Komisí
urbánní antropologie Mezinárodní unie antropologických a etnologických věd (CUAIUAES) s názvem Dreamed/Planned Cities
and Experienced Cities. Konference se
konala v prostorách Univerzity Jeana
Monneta a na její organizaci se podíleli
místní profesoři a studenti oborů humanitních a sociálních věd. Jak sám název konference napovídá, její tematickou páteří byla
problematika městského prostoru nahlížená optikou urbánní antropologie a příbuzných oborů. Velikostí, formátem i obsahem
se jednalo o komornější formu konferenčního uspořádání, kde bylo umožněno všem
posluchačům účastnit se celého programu
prezentací a participovat v diskusích spolu
s ostatními přednášejícími.
První konferenční den byl rozdělen
do dvou panelů, jež se zaobíraly tématem
změn a nově se vytvářejících praktik uvnitř
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městského prostoru. Úvodní slovo pronesli Fernando Monge a Francisco Cruces ze
španělské Univerzity distančního vzdělávání. Cílem těchto dvou panelů bylo přiblížit
interakce jednotlivých skupin obydlujících městský prostor. Příspěvek Catherine
Gauthierové z Národní školy architektury
Saint-Etienne Centra Maxe Webera poskytl
účastníkům konference zajímavý historický
náhled na reprezentace města St. Etienne
z perspektivy důlních pracovníků. Exkurz
do historie horníků a jejich profese vyvrcholil večer návštěvou Musée de la mine.
Následující den náležel panelům věnujícím se posunu občanské společnosti k novým sociálním hnutím a velmi diskutovanému tématu developerského podnikání, které
s sebou často přináší destrukci stávajícího
uspořádání města, přemísťování obyvatel
a prosazování ekonomických zájmů na úkor
místních rezidentů. Vystupující představili
nástiny jednotlivých případových studií na
toto téma jak z evropského, tak i mimoevropského kulturního okruhu. Přednáškový
blok byl zakončen promítáním etnografického filmu s názvem Memoires en chantier od Catherine Gauthierové, po kterém
následovalo pracovní zasedání Komise urbánní antropologie.
Závěrečný den zahájila svojí přednáškou
Emmanuelle Lallementová z University
of Paris-Sorbonne, ve které nastínila diskurz francouzské etnologie. Poslední panel, s příznačným názvem The Dreams
and Nightmares of City Development,
jehož organizátory byli zástupci Institutu
kulturní antropologie a uměleckých studií z albánské Tirany, představil ve svých
příspěvcích střet městských částí a jejich
hnutí na straně jedné s vládní politikou na
straně druhé a přiblížil situaci některých
současných veřejných prostor a vybraných
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městských částí v evropských zemích,
v Texasu a v Palestině. Poslední konferenční den byl zakončen závěrečnou diskusí nad scénářem možného výzkumného
projektu týkajícího se strategie Evropské
unie v zabezpečení budoucího zajištění
zásob zemního plynu bez závislosti na
Rusku, který předložili zástupci tiranského
Institutu kulturní antropologie a uměleckých studií.
Vědecké setkání přineslo kromě odborných témat rovněž debatu o rámci a dalším
směřování Komise urbánní antropologie
Mezinárodní unie antropologických a etnologických věd. Závěrečné slovo přednesla
předsedkyně komise Juliana Prato, která
zároveň pozvala účastníky na další ročník
mezinárodní konference plánované pro rok
2015 v New Yorku, a to na téma globální
finanční krize a morální ekonomiky.
Veronika Beranská (EÚ AV ČR, v. v. i.)

IMISCOE: IMMIGRATION, SOCIAL
COHESION AND SOCIAL INNOVATION
Ve dnech 27.–29. 8. 2014 se ve španělském
Madridu konala 11. mezinárodní konference sítě IMISCOE v oblasti problematiky
migrace a integrace s názvem Immigration,
Social Cohesion & Social Innovation.
Setkání sociálních a kulturních antropologů, etnologů, sociálních geografů a dalších
zástupců sociálních a humanitních věd se
odehrávalo v historických prostorách jezuitské koleje Comillas Pontifical University
(CPU), která byla založena na konci 19.
století římskokatolickým jezuitským řádem. Konání konference zaměřené na
společenskou problematiku migrace bylo

