
                                                         
 
 

 
 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s finanční podporou MK ČR 

a  

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, 
 

vás zvou na 

 

Seminář etnografické komise AMG  

11. – 12. 5. 2022 
Místo konání: Sál Evropa, Národní třída 21, Hodonín 

 

Hlavní téma: Vinařství 

 

Další témata: 

Pojmosloví etnografických sbírek  

Digitalizace muzejních sbírek a zpřístupňování sbírkových databází veřejnosti 

Výstupy pověřených pracovišť MK ČR 

Muzejně pedagogická praxe 

Projekty poslední doby –  počiny, expozice, publikace 

Dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti 

 

E-přihláška na https://forms.gle/2J84fWLT1DbNXTrK7 

 

Termíny přihlašování:  

do 20. března 2022 s odborným příspěvkem  

do 24. dubna 2022 bez odborného příspěvku  

 

Velmi se těšíme na setkání s vámi  

Za organizátory s přátelským pozdravem výbor Etnografické komise AMG a Masarykovo muzeum 

v Hodoníně 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Kontaktní osoby:  
Mgr. Michal Chmelenský (Etnografická komise AMG) – mchmelensky@zcm.cz  

Mgr. Michaela Zálešáková (Masarykovo muzeum v Hodoníně) – m.zalesakova@masaryk.info   

 

 

https://forms.gle/2J84fWLT1DbNXTrK7
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Předběžný program 

 
středa 11. 5. 2022 

SEMINÁŘ 

8.30 – 9.30 

registrace účastníků 

 

9.30 – 11.30 

slavnostní zahájení semináře 

I. blok semináře 

přestávka 

EXKURZE 

12.00 – 13.30 

cesta, oběd 

13.30 
prohlídka nově otevřené stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov 
návštěva sklepních uliček Šidleny v Miloticích  
možnost návštěvy venkovských muzeí 

 

18.00 

společenský večer s cimbálovou muzikou 

 

 čtvrtek 12. 5. 2022 

SEMINÁŘ 

8.00 – 9.00 

setkání pracovních skupin Etnografického názvosloví 

pro ostatní možnost návštěvy expozic a výstav Masarykova muzea v Hodoníně 

 

9.00 – 9.30 

registrace účastníků 

přestávka 

 

9.30 – 16.00   

II. blok jednání 

přestávka 

III. blok jednání 

oběd 

IV. blok jednání 

zakončení semináře  

 

Změna programu vyhrazena  



                                                         
 
 

 
 
 

Praktické pokyny pro účastníky: 
 

PŘIHLÁŠKY  

Na konferenci je možné se přihlásit jako běžný účastník (bez odborného příspěvku), nebo jako 

účastník (přednášející) s odborným příspěvkem. 

 

Na seminář se přihlašujte elektronicky prostřednictvím e-přihlášky: 

https://forms.gle/2J84fWLT1DbNXTrK7 

 

 

Účastník s odborným příspěvkem: 

Přihlášky přijímáme do 20. března 2022. 

Název příspěvku se uvádí přímo do e-přihlášky. 

Po tomto datu bude sestaven program a rozesláno druhé kolo pozvánek na seminář. 

Organizátoři si vyhrazují právo nezařadit příspěvek do programu z důvodu většího počtu přijatých 

přihlášek s odborným příspěvkem, než pro kolik je kapacita semináře. 

 

Přednášející zvolí jednu z kategorií příspěvků: 

1. Prezentace (výsledků) základního či aplikovaného výzkumu či vědeckovýzkumných 

projektů (max. 15 min.) 

2. Zprávy z oboru, informace o výstavních projektech či publikacích (max. 5 min.) 

3. Diskusní příspěvek (max. 5 min.) 

 

Běžný účastník (bez odborného příspěvku): 

Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity sálu, nejpozději však do 24. dubna 2022. Po 

doručení e-přihlášky bude zájemce obeslán e-mailem s potvrzením účasti a dalšími organizačními 

pokyny.  

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

Úhrada v hotovosti v den konání semináře u prezence v Masarykově muzeu v Hodoníně, sál Evropa 

Účastnický poplatek je stanoven na 400 Kč. 

 

Konferenční poplatek zahrnuje: 

 účast na konferenci 

 konferenční materiály 

 občerstvení během konference (bez obědů) 

 společenský večer 

 vstupy do institucí 

 studijní exkurze 11. 5. 2022 
 

  

https://forms.gle/2J84fWLT1DbNXTrK7


                                                         
 
 

 
 
STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ  

Platba za společenský večer – občerstvení, kávu a občerstvení ke kávě je zahrnuta v účastnickém 

poplatku.  

Oběd bude zařízen formou cateringu v místě konání semináře, výběr provedete předem dle 

zaslaných informací, platba za obědy proběhne na místě. 

 

Ubytování si účastníci zařizují sami. Vytipované ubytování je v příloze. 

 
 

Kontaktní osoby: 

 

Mgr. Michal Chmelenský 

vedoucí národopisného oddělení 
předseda EK AMG  
Národopisné muzeum Plzeňska 
Náměstí Republiky 106/13; 301 00 Plzeň 
t.: 378 370 201/ mobil.: 777 472 223 
e-mail: mchmelensky@zcm.cz 
 

 

Mgr. Michaela Zálešáková 

Etnograf 

Vlastivědné muzeum Kyjov, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně 

adresa: Palackého 1373/13a, 697 01 Kyjov 

t.: +420 602 677 848, +420 518 612 338 

www.masaryk.info 

http://www.facebook.com/vlastivednemuzeumkyjov/ 

email: m.zalesakova@masaryk.info 
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