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Rytíř z Komárova:
K 70. narozeninám
Petra Skalníka
Tomáš Retka – Adam Bedřich
úterý 12. ledna 2016 byl v prostorách
V
Klubu 29 v Pardubicích slavnostně představen sborník Rytíř z Komárova, který vyšel
na počest 70. narozenin Petra Skalníka. Cílem akce však nebylo pouze představení publikace a její pomyslný křest, ale především
slavnostní předání knihy adresátovi a oslavenci
Petru Skalníkovi. Události se zúčastnili jak
oslavencovi přátelé a kolegové z afrikanistických, etnologických a antropologických kateder a ústavů z Prahy, Hradce Králové, Krakova
a Pardubic, ale i mnozí jeho bývalí studenti.
Sborník byl původně koncipován jako dar k jubileu, které Petr Skalník oslavil v červenci
předchozího roku, a bylo by tak možné chápat tuto událost jako „s křížkem po funuse“.
Nicméně zimní načasování předání sborníku,
přesně o jeden týden a šest měsíců později,
znamenalo nejen vhodnou záminku k opětovné
oslavě, ale navíc umožnilo účast většího počtu
dlouholetých přátel a kolegů Petra Skalníka.
Akci, na kterou se dostavil oslavenec se
svou manželkou a blízkými přáteli, moderátorsky provázela dvojce editorů Adam Bedřich
a Tomáš Retka. A právě Adam Bedřich celý
večer zahájil svým proslovem, ve kterém přivítal všechny zúčastněné, vysvětlil okolnosti
vzniku sborníku a poděkoval všem partnerům
a podporovatelům, kteří se na vzniku sborníku
podíleli. Po tomto oficiálním zahájení vystoupil Jiří Woitsch za AntropoWeb, z. s., v jehož ediční řadě sborník vyšel. Jiří Woitsch
ve svém poslovu vysvětlil motivace a důvody,
proč se redakční rada této antropologické organizace do daného projektu zapojila, zmínil
význam Petra Skalníka pro českou antropologii a popřál oslavenci ještě mnoho dalších
úspěchů. Poté již následoval samotný „křest“,
kterého se netradičním způsobem zhostily Livia Šavelková a Jana Jetmarová. Sborník byl
nejdříve podroben křtu dýmem z exotických
bylin a poté byl slavnostně předán samotnému
oslavenci.
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Petr Skalník upřímně poděkoval autorům
textů, editorům a zástupcům vydavatele. Hovořil o svém vztahu k české antropologii, upozornil na význam terénního výzkumu, který
vždy podporoval, a vyzval k dalším podobným
akcím, při kterých by docházelo k rozvoji spolupráce a pospolitosti v rámci české antropologie, etnologie a afrikanistiky. Oficiální část
večera byla zakončena společným přípitkem,
po kterém již následovalo připravené kulturní
překvapení. Kulturní část večera byla realizována v režii Tomáše Boukala, který při svém
pěveckém a kytarovém vystoupení zmapoval
a vhodně zmínil významné body Skalníkovy
profesní dráhy (akademické působení a terénní
výzkumy v Petrohradě, Tuvě, Gruzii a JAR).
Poté již následovaly předání afrikanisticky koncipovaného narozeninového dortu, gratulace,
společné focení a samozřejmě volná zábava.
Na závěr pár slov k samotné publikaci
Rytíř z Komárova. Ve sborníku, který vyšel
jako čtvrtý svazek AntropoEdice nakladatelství AntropoWeb, z. s., se nakonec objevilo
patnáct příspěvků od autorů jak tuzemských,
tak především zahraničních, a to ze tří kontinentů a deseti zemí světa – převládajícím jazykem je proto angličtina. Kritériem výběru příspěvků byla pro editory především relevance
z hlediska předmětů zájmu, realizovaných výzkumů a metod blízkých Petru Skalníkovi.
Publikace je dostupná v omezeném počtu
výtisků v tištěné podobě, zároveň je však,
jak je u AntropoEdice pravidlem, dostupná
a volně šiřitelná ve formátu PDF na webu
AntropoWebu, z. s.
Bedřich, Adam a Tomáš Retka (eds.). 2015. Rytíř
z Komárova: K 70. narozeninám Petra Skalníka.
Praha: AntropoWeb, z.s.
http://www.antropoweb.cz/media/document/skalnik_
2015_rytir_z_komarova_ebook.pdf
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Křest sborníku Rytíř z Komárova: K 70. narozeninám Petra Skalníka, 12. 1. 2016, Klub 29, Pardubice. Zleva:
Tomáš Boukal, Tomáš Samek, Adam Bedřich, Petr Tůma, Veronika Kořínková, Jiří Woitsch, Petr Skalník, Tomáš
Retka, Lívia Šavelková, Jana Jetmarová. Foto: Jakub Vaněk.

