
 

 

                                      

                                                                            

 

Volný čas 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: Čtvrtek 27. března 2014, 10:00 – 15:00 hodin 

 

Místo konání: Masarykovo muzeum v Hodoníně (Sál Evropa), Národní třída 21, 695 01 Hodonín 

 

Program 
 

10.00 – 10.20           Úvodní slovo 

          Mgr. Irena Chovančíková (ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně) 

                                  PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (hlavní manažer projektu, Národní muzeum)  

 

       

10.20 – 10.40            Proměny krásy ve 20. století 

                                   Mgr. et Mgr. Renata Petříková (Masarykovo muzeum v Hodoníně) 

 

10.40 – 11.00            Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice (případová studie) 

                                   Bc. Věra Okénková (Národní muzeum)  

  

                   

11.00 – 11.20  Více volného času pracujícím!  

Uvolňování sobot v šedesátých letech 20. století a trávení volného času 

             Mgr. Šárka Rámišová (Národní muzeum) 

 

11.20 – 11.40  Předměty každodennosti včera a dnes 

   Mgr. Pavel Martinovský (ZŠ Vratislavova, Praha) 

 

 

11.40 – 12.00            Okultismus jako intelektuální záliba konce 19. a počátku 20. století 

                                   Mgr. Zdeňka Šarounová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) 

 

 

12.00 – 13.00            přestávka na oběd  



 

 

 

 

13.00 – 13.20  Téma protektorátního školství a možnosti jeho využití ve výuce                                                             

Mgr. Jan Špringl (Památník Terezín)  

 

13.20 – 13.40          Na dovolenou s muzejním kufříkem 

                  PhDr. Ivan Malý (Národní muzeum)                                                     

 

13.40 – 13.50          Muzeum ve školní třídě 

                                Mgr. Pavlína Honzíková (Národní muzeum) 

 

13.50 – 14.00         Dějiny nejen očima Dikobrazu 

                                Mgr. Barbora Kulihová (Národní muzeum) 

 

 

14.00 – 15.00          prohlídka muzea  

 

 

Jak se dostanete na místo konání semináře: 

Z vlakového nádraží v Hodoníně, které je na ulici Wilsonova, půjdete pořád rovně po ulici Národní (cca 750 metrů). 

Sál Evropa se nachází 10 minut od vlakového i autobusového nádraží. 

 

                                            
  

 

 

 

 

www.dvacatestoleti.eu 

www.nm.cz 

 

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

 

 


