MUZEUM
PODK RKONOŠÍ V TRUTNOV Ě
ŘÍJEN 20 18
Z MINULÉHO MĚSÍCE POKRAČUJE » VÝSTAVA

ČTVRTEK 4. 10. » PŘEDNÁŠKA

Nové dlouhodobé expozice, přibližující neotřelým způsobem poutavá regionální témata, byly slavnostně otevřeny v prosinci 2017. Připomínají zašlou slávu
hradů a zámků na Trutnovsku i lidovou architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

Přednášející Ing. Tomáš Pilvousek, Ph.D., z Československé obce legionářské
– Jednoty Mladá Boleslav přiblíží historické okolnosti vzniku a vývoje čs. legií, včetně podílu legionářů na vzniku samostatného československého státu.
V přednášce bude diskutována problematika i aspekty vzniku prvních dobrovolnických jednotek ve Francii i Rusku, jejich rozvoj a klíčové bitvy na poli první světové války, jakož i pozdější rozvoj legionářských útvarů v závěru války
v Rusku, Francii a Itálii. Přednášející provede posluchače legendární transsibiřskou anabází a připomene i legionářské tradice v Trutnově.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 4. 10. 2018 od 17.00 hodin. Vstup zdarma.

Z MINULÉHO MĚSÍCE POKRAČUJE » VÝSTAVA

ČTVRTEK 11. 10. » PŘEDNÁŠKA

NOVÉ HISTORICKÉ EXPOZICE:
HRADY TRUTNOVSKA,
ZÁMKY TRUTNOVSKA,
CHALUPY TRUTNOVSKA

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA
A TZV. TRUTNOVSKÁ ZRADA
V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE

Dlouhodobá muzejní výstava o prusko-rakouské válce připomíná nejen
bitvu u Trutnova 27. června 1866, která byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. Severního bojiště, ale i nepravdivé osočení Trutnovanů
ze zákeřné zrady a odvlečení některých z nich do pruského Hlohova.
Výstava prodloužena do 31. 12. 2018.
Z MINULÉHO MĚSÍCE POKRAČUJE » VÝSTAVA

TRUTNOV – MRTVÉ MĚSTO
DRAMATICKÉ UDÁLOSTI SRPNA 1968

Letošní 50. výročí okupace Československa armádami Varšavské smlouvy
21. srpna 1968 připomíná výstava, která představuje tehdejší dramatické
události v Trutnově. Ten byl vyhlášen tzv. „mrtvým městem“, jehož obyvatelé po několik dní statečně vzdorovali okupačním armádám. Ve městě hořely
barikády z pneumatik a nákladních vozů, lidé spontánně odstranili památník
v podobě tanku před budovou ONV a okupační vojáky přesvědčovali k odchodu domů.
Výstava prodloužena do 14. 10. 2018.
Z MINULÉHO MĚSÍCE POKRAČUJE » VÝSTAVA

TRUTNOVSKO 1918–1938

PODÍL LEGIÍ NA VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648
TRAGÉDIE KONTINENTÁLNÍHO KONFLIKTU

Třicetiletá válka byla událostí, která s větší, či menší intenzitou zasáhla nejen
regiony evropského kontinentu, ale měla ohlas i v zámoří. Základním problémem vojenské konfrontace bylo mocensko-politické střetnutí proti habsburskému univerzalismu a jeho tendencím na ovládnutí evropského kontinentu,
a to s prvky absolutismu, centralismu a ideologické unifikace podle španělského vzoru. Toto bouřlivé období je úzce propojeno také s českou minulostí,
protože v konečném výsledku, ve Vestfálském míru, bylo neblaze rozhodnuto
v neprospěch české otázky a pobělohorského exilu.
Přednáška renomovaného odborníka prof. PhDr. Radka Fukaly, Ph.D.,
z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
se uskuteční ve čtvrtek 11. 10. 2018 od 17.00 hodin. Vstup zdarma.
ČTVRTEK 18. 10. » VERNISÁŽ VÝSTAVY

VÍTĚZOVÉ BIENÁLE HORSKÉ FOTOGRAFIE

Výstava představí fotografie z devatenácti ročníků nejstarší fotografické soutěže s horskou tematikou v Polsku, pořádané od roku 1980 v Jeleniej Górze. Na výstavě budou prezentovány rozmanité techniky fotografování hor,
a to jak klasické, tak moderní (digitální). Organizátorem bienále je Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jedná se o polsko-český projekt spolufinancovaný EU.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 25. 11. 2018.
ČTVRTEK 25. 10. » PŘEDNÁŠKA

100. výročí vzniku čs. republiky a 80. výročí mnichovské zrady připomíná
výstava, která představuje vybrané aspekty z historie Trutnovska v letech
1918–1938. Přibližuje návštěvu prezidenta T. G. Masaryka na Úpicku v roce
1926, architekturu, ale i spolkový a kulturní život Čechů a Němců. Velká pozornost je věnována také ohlasu vzniku čs. republiky na Trutnovsku v roce
1918 a dramatickým událostem roku 1938. Představeny jsou nejen dobové
archiválie a fotografie, ale i dobová výzbroj a výstroj čs. armády.
Výstava pořádaná ve spolupráci s Československou obcí legionářskou
– Jednotou Mladá Boleslav, Rotou Nazdar z Bakova nad Jizerou a Klubem
osádky pěchotního srubu T-S 63 z Trutnova potrvá do 13. 1. 2019.

MUŽI 28. ŘÍJNA

Přednášející Mgr. Jitka Lukášková promluví o „mužích 28. října“, tedy o pětici
čs. významných státníků, kteří se zásadní měrou podíleli na vzniku Československa. Postupně ve své přednášce představí Aloise Rašína, Františka Soukupa, Jiřího Stříbrného, Antonína Švehlu a Vavro Šrobára. Připomene nejen
jejich podíl na zrodu samostatného čs. státu, ale i jejich další životní osudy,
které se velmi lišily.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 17.00 hodin.
Vstup zdarma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Otevřeno denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin. Další informace na www.muzeumtrutnov.cz
UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE Z AKCÍ MŮŽE MUZEUM POŘIZOVAT VIDEOZÁZNAM NEBO FOTODOKUMENTACI

