
Zahraniční exkurze etnologie a muzeologie / září 2021 

 

 

Program 

1. den úterý 7. 9. 2021 

 5,30 odjezd z Brna, ul. Joštova – před Fakultou sociálních studií MU 

 11,00 – 13,30 Trzebnica: bazilika sv. Hedviky, patronky Slezska, nekropole slezských 
knížat a sv. Hedviky 

 14,30 – 16,00  Leszno / Lešno: památky na J. A. Komenského a České bratry 

 18,30 Mechlin: ubytování  

 

2. den středa 8. 9. 2021 

 8,00 odjezd z Mechlinu 

 9,00 – 13,00 Szreniawa: – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego (zemědělské muzeum) 

 13,30 – 17,00 Rogalin: – galerie, individuálně vozovna, park a ikonické rogalinské 
duby  

 17,30 – 19,00 Śrem: – procházka městem 

 19,30 Mechlin: ubytování 

 

3. den čtvrtek 9. 9. 2021 

 8,00 odjezd z Mechlinu 

 9,00 – 13,00 Dziekanowice: Wielkopolski Park Etnograficzny (muzeum v přírodě) a 
Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim (expozice k raně středověké 
éře Velkopolska)  

 14,00 – 18,00 Gniezno / Hnězdno: Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (arcidiecézní 
muzeum) a katedrála, individuální procházka městem 



 19,30 Mechlin: ubytování 

 

4. den pátek 10. 9. 

 8,30 odjezd z Mechlinu 

 9,00 – 10,00 Swarzędz: Muzeum Pszczelarstwa (muzeum včelařství) 
 10,30 – 19,00 Poznaň: Muzeum Bambrów Poznanskich, individuální prohlídka 

vybraných muzeí, galerií a památek (studenti etnologie kolektivně navštíví také 
Etnografické muzeum) 

 20,00 odjez z Poznaně směr ČR 

Návrat do ČR s hygienickými zastávkami cca v 5,00 hod. v sobotu 23. 5. 

 

Obecné informace 

1.) přihlásit na exkurzi je možné od 1. 6. 2021 do 2. 7. 2021; při nahlašování je zapotřebí 

uvést číslo pasu nebo OP (dle požadavku ubytovatele), telefonní číslo a složit částku 3300,- 

Kč u sekretářky Ústavu evropské etnologie M. Maradové (maradova@phil.muni.cz); 

s ohledem na stavební práce v budově J bude možno částku uhradit pouze v tyto dny: 

pondělí: 10–12 hod. a středa 14–16, vždy po předchozí e-mailové domluvě (možnáje platba 

v hotovosti, není možné zasílat peníze přes účet). V případě, že se nebudete moci 

z jakýchkoli důvodů exkurze zúčastnit a máte již zaplacenou zálohu, je třeba nalézt 

náhradníka a nahlásit jeho jméno, v opačném případě záloha propadá.   

2.) hrazeno je: náklady na autobus, ubytování (3 noci se snídaní), vstupy (nepokrývá 

individuální vstupy během individuálního programu).  

3.) vzhledem k náročnosti časového plánu budou při delších přesunech pouze hygienické 

zastávky, delší zastávky např. na pořízení proviantu nebudou možné. 

4.) dle aktuální situace může být pořadí navštívených míst mírně modifikováno.  

 

 

 

V Brně 25. 5. 2021      doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 
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