
 

 

                                      

                                                                            

 

Víra a společnost ve 20. století 
 

Srdečně Vás zveme na další díl z cyklu metodických seminářů 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. 

 

Termín konání: úterý 29. dubna 2014, 10:00 – 15:20 hodin 

 

Místo konání:            Důl Vojtěch, Hornické muzeum Příbram, Husova 29, Příbram VI- Březové Hory 

 

Program 
 

10.00 – 10.20            Úvodní slovo 

PaedDr. Josef Velfl (ředitel Hornického muzea Příbram) 

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (hlavní manažer projektu Dotkni se 20. století!,  

Národní  muzeum)            

 

10.20 – 10.30             Hornictví na Příbramsku koncem 19. a v první polovině 20. století 

            Mgr. Jana Fischerová (Hornické muzeum Příbram) 

 

10.30 – 10.50             Po stopách politických vězňů  

              Mgr. Josef Hovorka (koordinátor projektu naučné stezky) 

 

10.50 – 11.10             Persekuce církve v ČSR po druhé světové válce 

                                   Ing. Adolf Rázek                                    

 

11.10 – 11.25              Virtuální výstavy v projektovém vyučování 

              Ing. Eva Dytrychová (Národní muzeum) 

 

11.25 – 11.40            Osudy a kariéry 

             Mgr. Michaela Horáková (Národní muzeum) 

 

11.40 – 12.40            přestávka na oběd  

 

 

http://www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum/kontakty/organizacni-usporadani/paeddr-josef-velfl/


 

 

 

 

12.40 – 13.00          Provokace nebo "zázrak"? Reflexe číhošťského případu v letech 1950-1989  

PhDr. Jan Kalous, Ph.D. (ÚSTR ČR) 

 

13.00 – 13.30          Památník obětem internace Králíky  

Ing. Richard M. Sicha (ředitel Památníku obětem internace Králíky) 

 

13.30 – 13.50  Islám v českých zemích  

Mgr. Jana Virágová, Ph.D. (Ústav evropské etnologie, FF MU Brno) 

 

14.30 – 15.20           komentovaná prohlídka na Svaté Hoře  

 

 

Jak se dostanete na místo konání semináře:  Z Nádražní ulice u vlakového i autobusového nádraží ulicí Anenskou, 

poté odbočit vlevo do ulice U Dolu Anna a poté pokračovat ulicí Husova č. p. 29.  

                                         
 

 

 
 

 

 

 

 

www.dvacatestoleti.eu 

www.nm.cz 

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

 

 


