
 

 

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

„Ve stopách utrpení. Rovnost, Svornost a Bratrství v pekle 

Jáchymovských koncentračních táborů.“ 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat 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!“. Tříletý vzdělávací projekt Národního muzea „Dotkni se 20. století!“ 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 „Ve stopách utrpení. Rovnost, Svornost a Bratrství v pekle Jáchymovských koncentračních 

táborů“ bude věnována osobnímu poznání míst, ve kterých se nacházely pracovní tábory určené pro politické vězně 

totalitních režimů. Exkurze Vám přináší ojedinělou možnost vydat se po stopách životního příběhu přímého svědka 

historických události, bývalého vězně pana Zdeňka Mandrholce. Osobní návštěva a prožitek místa paměti Vám poskytne 

řadu informací, které jistě obohatí Vaši výuku, a můžete je dále předávat Vašim studentům.  

Název exkurze: Ve stopách utrpení. Rovnost, Svornost a Bratrství v pekle Jáchymovských koncentračních 

táborů 

Termín konání:   pátek 21. června 2013, 10:00 – 19:00 hodin 

Místo konání:  Jáchymovsko – trestanecké pracovní tábory 

Doprava: Autobusová doprava bude zajištěna z Prahy do Jáchymova a zpět do Prahy. 

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 kurzu je bezplatná. Kurz je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního 

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

zajištěno. 



 

         

 

Přihláška:  Zájemci se mohou hlásit do 5. června 2013 zasláním přihlášky (tiskopis v příloze) na 

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

Další informace:   Telefonicky na čísle: 224 497 444, e-mailem na adrese: marketa_holubova@nm.cz, 

kontaktní osoba: Mgr. Markéta Holubová. 

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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