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IX. mezinárodní konference OBUV V HISTORII 2021
Termín konání: 12. listopad 2021
Místo konání: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín, budova 15, sál A +
online forma přes program Zoom1. V případě nemožnosti konání prezenční podoby akce
proběhne pouze online formou během 11. listopadu.
Jednacím jazykem konference je angličtina.
Program konference:
8:30 – 9:00
Prezence
9:00 – 9:15
Slavnostní zahájení
9:15 – 11:00
1. blok přednášek
11:00 – 12:00
Prohlídka Centra vývoje obouvání
12:00 – 13:30
Společný oběd
13:30 – 16:30
2. blok přednášek
16:30 – 17:30
Prohlídka Baťových dílen (obuvnické centrum Klubu ABŠ)
17:30 – 18:30
Návštěva pojízdné kanceláře 21. budova a pohled na noční Zlín,
alternativně návštěva expozice MJVM
Účastnický poplatek: 250 Kč - účast bez příspěvku, 100 Kč - vystoupení s příspěvkem
V ceně společný oběd a účast na doprovodném programu
Zálohovou platbu účastnického poplatku proveďte na č. ú. 2701941283/2010, variabilní
symbol 82117 a do poznámky uveďte své celé jméno. V případě zájmu o vystavení
faktury tuto skutečnost rovněž uveďte, bude předána v den pořádání konference.
Sborník: 150 Kč
K vyzvednutí osobně během konference, případně po konferenci zašleme na Vaši
uvedenou adresu (nutnost uhradit poštovné). Zálohovou platbu proveďte separátně od
platby účastnického poplatku na č. ú. 2701941283/2010, variabilní symbol 640 a do
poznámky uveďte své celé jméno. V případě zájmu o vystavení faktury tuto skutečnost
rovněž uveďte, bude předána v den pořádání konference, respektive zaslána se
sborníkem.
Přihláška na: https://forms.gle/rkJ3ro2TazsrkWey5
S ohledem na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 26. srpna 2021 jsme povinni
zkontrolovat účastníkům: Potvrzení o prodělání Covid-19 dle podmínek vládního opatření,
nebo Potvrzení o ukončeném očkování proti Covid-19, nebo PCR test s negativním
výsledkem, nebo Antigenní test provedený na odběrovém místě s negativním výsledkem.
Nesplňujete-li ani jednu z těchto podmínek, nemůžeme vás bohužel na akci či prohlídku
vpustit. Řešením je provedení samotestu na místě. Všichni přítomní musí mít ve vnitřních
prostorách po celou dobu nasazený respirátor.
Kontaktní informace:
Mgr. Michal Heinrich
e-mail: michal.heinrich@muzeum-zlin.cz
tel.: +420 773 583 680
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Návod k přihlášení a používání programu Zoom spolu s možností si v předstihu připojení vyzkoušet bude rozeslán blíže
k datu konání konference.
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VI. ročník mezinárodní konference ODĚV V HISTORII 2021
Termín konání: 13. listopad 2021
Místo konání: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín, budova 15, sál A +
online forma přes program Zoom2. V případě nemožnosti konání prezenční podoby akce
proběhne pouze online formou.
Jednacím jazykem konference je angličtina.
Tematické okruhy konference z období středověku až novověku:
I.
Analýza obrazových a hmotných pramenů v souvislosti s oděvy
II. Analýza dochovaných oděvů
III. Obecná historie odívání – oděvy, obuv, oděvní doplňky, šperky, účesy, pokrývky
hlavy, hygienické a toaletní potřeby
IV. Oděvní materiály
V.
Oděvní techniky
VI. Rekonstrukce dobových oděvů a obuvi
VII. Módní proměny v jednotlivých zemích
VIII. Oděvy různých společenských vrstev
Časový rozsah přednášek dle dohody a počtu přednášejících 0,5 – 1,5 hodiny včetně
diskuze. Ke každé přednášce nedílně patří příspěvek (do 30 stran včetně obrázků). K
dispozici je běžná audiovizuální technika pro projekci doprovodných materiálů. Příspěvky
budou publikovány ve sborníku, který bude vydán ke dni konání konference, proto je nutné
zaslat text v elektronické formě k 15. srpnu 2021 na catany@kostym.cz. Příspěvek musí
obsahovat plné citace použitých zdrojů a obrázků dle normy ISO 690. Autoři jednotlivých
příspěvků odpovídají za jejich obsah, kvalita příspěvku bude posouzena redakční radou.
Objednávka sborníku je součástí přihlášky.
Výstupy z minulých konferencí lze najít na webových stránkách
Obsah publikací: http://seminarhistorie.wz.cz/sbornik.htm
Program konference:
sobota 13. listopad 2021
8:00 – 9:00
Prezence
9:00 – 9:05
Slavnostní zahájení
9:05 – 12:00
Přednášky
12:00 – 13:00
Přestávka na oběd
13:00 – 17:00
Přednášky
18:30 – 20:30
Večerní setkání účastníků konference
Přihláška na konferenci: http://seminarhistorie.wz.cz/prihlaska.htm
S ohledem na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 26. srpna 2021 jsme povinni
zkontrolovat účastníkům: Potvrzení o prodělání Covid-19 dle podmínek vládního opatření,
nebo Potvrzení o ukončeném očkování proti Covid-19, nebo PCR test s negativním
výsledkem, nebo Antigenní test provedeném na odběrovém místě s negativním výsledkem.
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Návod k přihlášení a používání programu Zoom spolu s možností si v předstihu připojení vyzkoušet bude rozeslán blíže
k datu konání konference.
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Nesplňujete-li ani jednu z těchto podmínek, nemůžeme vás
bohužel na akci či prohlídku vpustit. Řešením je provedení samotestu na místě. Všichni
přítomní musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazený respirátor.
Kontaktní informace:
Doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.
e-mail: catany@kostym.cz
tel.: +420 739 664 115

