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Pozvánka na česko-islandskou konferenci 

Etnologické experimenty 2023 

aneb Jak se co dělá 

Ethnological experiments 2023 

or How to 
 

 
 

 

CETRAT, příprava kopřivového vlákna. 

CETRAT, the preparation of nettle fiber. 
 

 

 

Zveme Vás na mezinárodní konferenci zaměřenou na realizaci etnologických 

experimentů, kterou pořádají Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, Národní muzeem 

pivovarnictví a The Herring Era Museum – Síldarminjasafn Íslands. Uskuteční se 

ve dnech 23. až 24. března 2023. 
 

 

Program 
Přiložen samostatně. 
 

 

Místo jednání 
Jednací bloky konference se uskuteční v hale Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí, dílny (práce 

s hlíno a křesání mlecích kamenů) budeme realizovat na její zahradě. 
 

Hernychova vila a místa důležitá pro dopravu účastníků konference jsou vyznačena zde: 

https://mapy.cz/s/polajodece 
 

Ubytování 
Ubytování je možné např. v následujících zařízeních: 

 

Hotel Poprad http://hotelpoprad.cz/?page_id=80 

tel.: +420 465 521 177, +420 605 258 493 

 

Penzion Quattro URL: https://www.penzion-quattro.cz/pokoje/ 

tel.: +420 777 078 532, +420 607 166 912 
 

Penzion UNO URL: http://www.hoteluno.cz/hotel-usti-nad-orlici 

tel.: +420 465 521 256, +420 725 885 155 

 

Sporthotel Tichá Orlice URL: http://www.sporthotel-tichaorlice.cz/pokoje.html 

tel.: + 420 465 322 764 
 

Minihotel v Ústí n. Orl. https://www.nova-louze.cz/mini-hotel-v-usti-nad-orlici/ 

tel.: +420 775 765 659 

 

Ale upozorňujeme i na levné ubytování: 

Ubytovna U hřiště http://ubytovnauhriste.cz/ 

tel.: +420 777 557 663 
 

Ubytování si zajišťuje každý účastník samostatně. 

 

Stravování 
Oběd, popř. večeři ve čtvrtek 23. října zajistíme v restauraci DOMINO. 

Vaše požadavky na zajištění obědů a večeří v restauraci DOMINO je nutné vyznačit 

v závazné přihlášce. 

Vegetariánům doporučujeme stravování v jídelně U Tří vegetariánů. 

Další orlickoústecké restaurace či jídelny: čínská restaurace Feng Yi Jiu Lou, Indická Nepálská 

restaurace, Jídelna Perla, Restaurace Šnyt Nová Louže, Popráč,  Restaurace Zastávka, 

Sportovní centrum RADAVA. 

 

Konferenční poplatek 

Konferenční poplatek splatný na místě činí 300,- Kč. 

Vzhledem ke kapacitě jednacího sálu a v podobě připraveného programu je letošní počet 

účastníků limitován počtem maximálně 35 osob. 

 
Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 10. března 2023 na adresu: 

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Přihlásit se lze též na e-mailové adrese: 
urbanek@muzeum-uo.cz 

 

 

Kontaktní osoba 

Radim Urbánek, tel. č.: +420 465 524 542, +420 731 487 832 
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