
V úterý dne 24. 10. 2017 absolvovali studenti dějepisných seminářů 
jednodenní exkurzi do Panenských Břežan a Prahy. 

Dopoledne navštívili Památník národního útlaku a odboje, který je 
umístěn v horním zámku a barokní kapli sv. Anny. 

	

Studenti měli možnost nastudovat podrobnější informace o 
protektorátním odboji i tragických osudech odbojářů, prohlédnout si 
moderní, interaktivní výstavu „Zločin a trest“, doplněnou workshopem 
formou pracovních listů.  Mohli se pokusit vžít se do tísnivé válečné 
atmosféry nebo jen procházet  po stejných místech jako původní majitelé 
objektu – židovská podnikatelská rodina Gerstelů. 

Krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byly oba zámky 
v Panenských Břežanech zabrány německou okupační správou. Horní 
zámek se stal sídlem státního tajemníka Karla Hermanna Franka.  
V dolním zámku (dnes zchátralém a zpustlém) bydlel zastupující říšský 
protektor Reinhard Heydrich s manželkou Linou a dětmi. 



 
 

 

 



 

 



Následně dostali studenti možnost obdivovat kreativitu architekta a 
umělce Jana Blažeje Santiniho-Aichla, který vystavěl pozoruhodnou 
kapli sv. Anny v Panenských Břežanech, a podivovat se její 
symetričnosti, matematické dokonalosti výpočtů nebo všudypřítomnosti 
posvátného čísla 3.  

 
 

Druhá část exkurze zahrnovala výstavu v Nové budově Národního 
muzea v Praze – „Fenomén Masaryk.“ 

 



Výstava „Fenomén Masaryk“ v Národním muzeu obohatila studenty o 
znalosti Masaryka jakožto osoby, prezidenta a profesora.  

Důmyslné uspořádání exponátů do „lipových listů“ pak zajistilo 
přehlednost. Studenti zhlédli krátký film o jednotlivých etapách a 
aspektech Masarykova života, absolvovali komentovanou prohlídku a 
zúčastnili se workshopu. Poté následoval volný pohyb po výstavě. 
Studenti si mohli například rozebrat Masarykovy myšlenky na malých 
vizitkách pro inspiraci, projít se v Masarykově knihovně, podrobně 
prostudovat detaily jeho života nebo jen pročíst zajímavosti z jeho života 
napsané na malých obálkách, zastrčených do poliček všude po výstavě.  

Exkurze studenty jistě obohatila o znalosti nejen z novodobých dějin, ale 
i o špetku historie středověku. Celkově pak ukázala dynamický vývoj 
dějin a pro ty, jež se zajímají o výše zmíněná témata, přinesla zajímavé 
nové střípky informací do jejich mozaiky.  
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