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Harmonogram konference 

1. den konference - 4. června 2019 
 
10.00 – 11.00 prezence účastníků v předsálí konference, 4. patro 

 

1. blok přednášek 

10.30-10.45 Slavnostní zahájení konference 

10.45-11.05 Veronika Šulcová (Národní muzeum, Praha): Výzdobné techniky 18. století – pomoc při 
datován oděvů na základě jejich identifikace 

11.05-11.25 Ingrid Ondrejičková Soboslayová (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava): Paličkovné čipky 
jako súčasť hrobového nálezu zo 17. storočí, pochádzajúce z Baziliky Sv. Egídia v Bardejove 

11.25-11.45 Milan Jančo (Národní památkový ústav, ú.o.p. středních Čech): Textilní ruční práce žen 
pohledem mobiliárních fondů Národního památkového ústavu  

11.45-12.05 Aleš Brožek (Severočeská vědecká knihovna a Česká vexilologická společnost): České a 
moravské ženy jako vyšívačky praporů v letech 1850 až 1950 

12.05-12.20 Přestávka na občerstvení.  

Během přestávky bude možné vyslechnout komentář k posteru Radoslavy Janačové: Identifikácia použitých 
materiálov a strihových dielov na čepci zo začiatku 20. storočí. 

 

 



2. blok přednášek 

12.20-12.40 Veronika Pilná (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni): Dekorativní techniky 16. a počátku 
17. století  

12.40-13.00 Markéta Grill Janatová (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze): Výšivky mnoha stylů  

13.00-13.20 Marie Kuldová (Národní památkový ústav, ú.o.p. středních Čech): „Vy jste tak šikovné, 
malujete stolky, vyšíváte……“ Rozeznávání talentu a zručnosti na textilních památkách, a to zejména 
liturgických, vytvořených aristokratkami 

13.20-13.35 Kateřina Cichrová (Národní památkový ústav, ú.p.s. České Budějovice): Pro slávu a potěšení - 
luxusní výšivky z kovových vláken na příkladu sbírky divadelních kostýmů a koňských postrojů ze SHZ 
Český Krumlov 

13.35-13.50 Přestávka na občerstvení 

 

3. blok přednášek 

13.50-14.10 Maria Szadkowska (Muzeum hlavního města Prahy): Božena Rothmayerová Horneková a Alice 
Masaryková. Svěřenkyně a mentor (1926–1939) 

14.10-14.30 Olga Méhešová (Muzeum regionu Valašsko, p.o.): Marie Baťová – sběratelka lidových výšivek 

14.30-14.50 Konstantina Hlaváčková (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze): Šílený Hedvábník. Zika a 
Lída Ascher: textil a móda 

14.50-15.10 Soňa Krátká (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě): Božena Šmídová – absolventka Odborné 
školy pro ženská povolání v Broumově 

15.10- 15.25 Přestávka na občerstvení 

 

4. blok přednášek 

15.25-15.45 Alena Samohýlová (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze): Drobné pomůcky a strojky nejen 
pro domácí ruční práce 

15.45-16.05 Kateřina Hrušková (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou): Moderní tamburovaná 
výšivka ve sbírce Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

16.05-16.25 Markéta Škrdlantová (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze): Vliv lepenek s alkalickou 
rezervou na živočišná vlákna při dlouhodobém uložení 

16.25-16.45 Dominika Nagyová, Veronika Šulcová, Dana Szemályová (Národní muzeum, Praha): Homemade 
figuríny – ruční práce restaurátora 

16.45-17.00  Shrnutí prvního konferenčního dne 

17.00-18.00 Prohlídka výstavy Počátky sportu v Brně v Technickém muzeu v Brně za doprovodu autora 
výstavy Mgr. Petra Nekuži 

 

Společenský večer pro účastníky konference 

Srdečně zveme všechny účastníky konference na společenský večer, kde bude možné neformálně 
prodiskutovat otázky odborné i osobní.  

Místo konání: Technické muzeum v Brně, 2. patro – Ulička řemesel, Hospoda U Pavlíků 

Zahájení v 19.00 hod.  

 



2. den konference - 5. června 2019 

 

1. blok přednášek   

9.00-9.20 Pavel Kopeček (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Oltářní 
plátna – symbolika, historie a krajková výzdoba 

9.20-9.40 Miroslava Burianová (Národní muzeum, Praha): „Galantní“ drobnosti pro domácí krejčovství 

9.40-10.00 Júlia Marcinová (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva UNIZA): Sociálne a tvorivé 
aspekty spolku Živena a jeho vplyv na udržateľnosť produktívnych procesov medzi ženami v súčasnosti 

10.00-10.20 Mária Mizeráková (ÚL´UV – Múzeum ĺudovej umeleckej výroby): Šopornianská figurálna 
výšivka 

10.20-10.35 Přestávka na občerstvení  

Během přestávky bude možné vyslechnout komentář k posteru Jitky Kottové: Prolamované výšivky ze sbírek 
Západočeského muzea v Plzni.  

 

2. blok přednášek 

10.35-10.55 Lenka Drápalová (Národní muzeum v přírodě, p.o.): Bílá výšivka na tylu jako zdobný prvek 
tradičního oděvu z Valašska 

10.55-11.15 Alena Křížová (Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno): 
Výuka zuberské výšivky na přelomu 19. a 20. století 

11.15-11.35 Lucie Libicherová (Muzeum Brněnska): Výšivková tiskátka ze Šlapanic 

11.35-11.55 Barbora Svobodová (Muzeum Brněnska): Oddělení lidové výšivky a ženských ručních prací 
v Ivančickém muzeu 

11.55-12.10 Přestávka na občerstvení 

 

3. blok přednášek 

12.10-12.30 Veronika Provodovská (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě): Stehy a výšivky 
na webu „Řemeslo jak vyšité“, rekonstrukce krojů.  

12.30-12.50 Martin Šimša (Národní ústav lidové kultury, Strážnice): Krejčovské cechy v Českých zemích – 
výzkumy v letech 2017-2019 

12.50-13.10 Ladislav Matějka (FolklorStyl, Brno): Folklórní inspirace v oděvní tvorbě 

13.10-13.30 Daniela Mikulášková (Brno): Současní čeští umělci a jejich cesta k šití 

13.30-13.45 Shrnutí konference a oficiální ukončení konference 

 

Postery – v předsálí 

Radoslava Janačová (ÚĽUV – Múzeum ľudovej umeleckej výroby): Identifikácia použitých materiálov a 
strihových dielov na čepci zo začiatku 20. storočí. 

Jitka Kottová (Západočeské muzeum v Plzni): Prolamované výšivky ze sbírek Západočeského muzea 
v Plzni.  

Markéta Skořepová (Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.): Látky s vůní kadidla – Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov. 



Výstava - v předsálí 

Tiché šití/žití.  Výtvarná díla Mgr. Daniely Mikuláškové – podrobnosti k autorce a její tvorbě na 
www.daniela-mikulaskova.cz. 

 

 

Doprovodný program 

 

4. června: Prohlídka výstavy Počátky sportu v Brně 

Dne 4. června zavítáme na výstavu Počátky sportu v Brně, která se koná v Technickém muzeu v Brně. 
Komentář k přípravě i obsahu výstavy zajistí autor výstavy Mgr. Petr Nekuža. 

5. června: Prohlídky výstav v Moravském zemském muzeu – v Ditrichsteinském paláci na Zelném trhu 

Po ukončení konferenčního programu se společně přesuneme na komentovanou prohlídku výstavního 
projektu 100. výročí vzniku samostatného Československa. Projekt je sestaven ze tří výstav: Jak se 
poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848-1919; Tradiční lidová kultura - výkladní skříň státu - 
vděčný symbol národa; Srpen 1968 mezi dějinnými osmičkami. Díky vstřícnému přístupu MZM budeme 
moci všechny výstavy projít spolu s autory jednotlivých částí, a to s PhDr. Hanou Dvořákovou, Mgr. 
Demeterem Malaťákem a PhDr. Zdeňkem Fišerem.   

 

 

Konferenční poplatky  

zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel 
Technického muzea v Brně - KPTM 

700 Kč / osoba – fakturou na základě zaslané vyplněné přihlášky   

900 Kč / osoba – platba v hotovosti v den konání konference    

 

Kontakt na pořadatele  

www.technicalmuseumbrno.cz / Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105, 612 00 Brno-Královo Pole / 
tel. 541 421 411 (recepce) / PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / mertova@tmbrno.cz / tel. 541 421 428 / 
732 264 594 /  

 

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu dle aktuální situace.  

http://www.daniela-mikulaskova.cz/
http://www.technicalmuseumbrno.cz/
mailto:mertova@tmbrno.cz

