
 

                                                                              

 

 

Tajemství Sidonie Nádherné 
 

Srdečně Vás zveme na poslední 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 

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:  pátek 3. října 2014, 10:00 - 14:30 hodin 

Místo konání:          zámek Vrchotovy Janovice 

Program 
 

10.00 - 10.05        Úvodní slovo 

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

                                  Národní  muzeum)            

10.05 - 10.30         Řetězové provázení na zámku 

                             Jak jsme objevovali Sidonii 

                                 Mgr. Ludmila Fiedlerová, PhDr. Hanuš Jordan (Národní muzeum) 

10.30 - 11.30          Dotkni se 20. století! v praxi   

                               Historie ve filmu  Mgr. Dagmar Dvořáková (Gym. Jana Palacha, Mělník)  

                                  Otevři si dějiny Mgr. Pavel Martinovský (ASUD, ZŠ Vratislavova,  Praha) 

                                 Hra Osudy a kariéry  Mgr. Marcela Hofnerová (SPŠ a SOŠGS Most, p. o.) 

                                  Komiks ve výuce  Mgr. Martina Krešne (SPŠ a SOŠGS Most, p. o.)  

       Národní památník na Vítkově Ing. Daniela Vitásková (Hotelová škola                    
                                                                                     Třebíč) 

 



 

11.30 - 12.00            přestávka na občerstvení 

12.00 - 13.00           prohlídka zámku  

13.00 - 13.15            přestávka  

13.15 - 13.45            SOUROZENCI 

                                      Inscenované čtení z korespondence a deníků Jana, Sidonie a Amálie Nádherných 
                                      Scénář: Marie Nováková 
                                      Režie: Ivo Kristián Kubák 
                                      Hrají: Matěj Nechvátal, Dana Marková 

13.45 - 14.45          prohlídka zámeckého parku 

                                   a závěr… 

 

Cesta k zámku 

Lze dojet vlakem nebo autobusem přímo do Vrchotových Janovic. Od zastávky vlaku se jde 

asi 15 min stále rovně přímo po hlavní silnici. Autobusová zastávka „Vrchotovy Janovice, U 

sokolovny“ je přímo u zámku. Pokud přijedete o den dříve nebo zůstanete o den déle, je 

možnost nejbližšího přespání ve Voticích (5,5 km).  

Pozn. : Od nádraží v Olbramovicích vede stezka „Po stopách Sidonie Nádherné“ lesy a poli k 

zámku (asi 8 km - viz:  

http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-po-stopach-sidonie-nadherne.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dvacatestoleti.eu 

www.nm.cz 

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