
 

 

 

 

 

 

 

Národní muzeum Vás zve na exkurzi v rámci projektu „Dotkni se 20. století!“ 

 

 Broumovsko a stopy 20. století v jeho krajině 

 

 

Zveme Vás na další díl z cyklu metodických kurzů věnovaných podpoře výuky českých a československých dějin 20. 

století, které se snaží využít potenciálu muzeí a galerií. Semináře se konají v rámci vzdělávacího projektu „Dotkni se 20. 

století!“. Tento tříletý vzdělávací projekt Národního muzea si klade za cíl podpořit výuku československých a českých 

dějin 20. století na základních a středních školách za pomoci využití sbírkových předmětů, autentických dokladů 

minulosti a jejich příběhů. 

 

Exkurze s názvem „Broumovsko a stopy 20. století v jeho krajině“ bude věnována osobnímu poznání míst 

pohraničí. Etnické problémy, válka, odsun německého obyvatelstva, dosídlování a kolektivizace jsou problémy, 

které jsou na těchto místech i dnes stále čitelné. 

Vydáme se z Otovic polní cestou podél zaniklých železničních kolejí do Šonova. Cestou, která vede dále do 

Polska, navštívíme kostel, kapličku a kříž smíření. V Šonově se naobědváme v jedinečné hospodě, kterou 

vlastní bývalý disident Stanislav Pitaš. Naším hostem bude pamětník poválečných událostí na Broumovsku.   

Osobní návštěva a prožitek místa paměti Vám poskytne řadu informací, které jistě obohatí Vaši výuku, a 

můžete je dále předávat Vašim studentům, případně může posloužit jako inspirace na školní výlet. 
 

Název semináře:  Broumovsko a stopy 20. století v jeho krajině 

Termín konání:   pátek 19. září 2014, 9:00 – 16:30 hodin 

Místo konání:  Otovice, Šonov (dopravíme se společně autobusem, sraz v Hradci Králové) 

 

Předběžný harmonogram:  

  9.00   společný odjezd autobusem z Hradce Králové  

10.30   Otovice- návštěva kostela sv. Barbory  

 - z Otovic se přemístíme pěšky do Šonova (4 km) -  

11.30 Šonov- návštěva kostela sv. Markéty 

12.00 Šonov- návštěva kapličky a kříže smíření  

13.00 Šonov- společný oběd, beseda s pamětníkem 

po 15.00 h. společný odjezd autobusem zpět do Hradce Králové (příjezd cca 16:30) 



 

 
 

 
Pro koho je určen:    Pedagogové ZŠ, SŠ (aprobace dějepis, základy společenských věd, ostatní po domluvě).  

                                Z jedné školy se může přihlásit i více zájemců.  

 

Cena: Účast na exkurzi je bezplatná. Exkurze je spolufinancována z prostředků Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Doprava bude účastníkům uhrazena a 

občerstvení zajištěno. 

 

Přihláška:    Zájemci se mohou hlásit do 12. září 2014 zasláním přihlášky (tiskopis v příloze) na 

adresu: kristyna_hlavata@nm.cz. Počet míst je omezen. 

 

Kontaktní osoba:   Kristýna Hlavatá 

Tel.: 224 497 135, mobil: 777077701, e-mail: kristyna_hlavata@nm.cz 

Web: www.dvacatestoleti.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0077 
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