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HRAllY TRUI]l0Uslm, ilillÍY TRUT]|0USKA, nEÍ0RilnGE A nEKATollIAGt
GllAluPY IRUI]|0U$Ín
Nové dlouhodobé expozice připomínají zašlou slávu hradů a zámků na Trutnovsku
i lidovou architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

z MlNUtÉHo MĚsícE PoKRAČUJE ) VÝSTAVA

t860: UITřIsTUí nnruŠnffi
U InUTiloUA A TlU. nuilousní InADR
U PnUs[o-nAIÍoUsrÍ uÁtct
Dlouhodobá muzejní Výstava o prusko-rakouské válce připomíná nejen b|tvu u Trut-
nova 27. června 'l866, která byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého
tzv. Severního bojiště, ale i nepravdivé osočeníTrutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení
některých z nich do pruského Hlohova.
Výstava je dlouhodobá,

z MlNuLÉHo MĚsíce poxnnČUJE ) vÝsTAvA

IRUT]l0Uslí0 1918-1938
100. výročí vzniku Československa 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 spolko-
vý 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. Představe-
nyjsou nejen dobové archiválie a fotografie, ale ivýzbro) a výstroj čs. armády.
výstava. pořádaná ve spolupráci s Československou obcí legionářskou
- lednotou Mladá Boleslav Rotou Nazdar z Bakova nad Jizerou a Klubem osódky
pěchotního srubu T-S 63 z Trutnova potrvá do 27. 1 . 201 9.

z MINULÉHo MĚsícE PoKRAČUJE ) vÝsTAVA

ilín BEilltouÁ: P0llllllY D0 SUřTA
Trutnovská výtvarnice Miloslava Bendová, rodačka z Jilemnice, proŽila dětství V pod_
krkonošské Borovnici, kde se rozvíjela její fantazie a cit pro barvy přírody, které ráda
přenášela na plátna. od roku 1980 pracovala v oddělení uměleckých výstav Domu kul-
tury v Trutnově. Setkávání s výtvarnými umělci a jejich díly dále podněcovala její zájem
o vlastní tvorbu. Výstava představuje současnou malířskou tvorbu M. Bendové, ve které
se Věnuje zejména abstrakci a moderní architektuře'
Výstava potrwi do 20. 1.2019.

z MINULÉHo MĚsícr poxnnČUJE ) vÝsTAVA

uÁ]loct s lost]Iltl lAllou
Kdo z nás by neznal okouzlující dílo malíře Josefa Lady (1887_1957), ve kterém osobi_
tým způsobem zachytil život na venkově v minulém století' Výstava Ladových obrázků,
připravená ve spolupráci s jeho žijícími potomky, nás zavádí do období vánočních svát-
ků a zimních radovánek našich předků. K vidění jsou proslulé náměty jako Dětské hry
v zimě (1936), Klouzačka na návsi (1930), Ledňáček (1955), Ponocný o Štědrém večeru
0944), Sáňkující děti ('l952), Slouhova koleda (1954), Tichá noc (1951), Tři králové (1951),

U vánočního stromku (1955)' Zabijačka (1949),Zima na splavu (1943) a mnoho da|ších.
Výstava potrvá do 27. 1. 2019.

Ut slHslÍU A KlAlIsl(U U 16.-18. sT0tITí
Mgr. František Jirásko z Arnultovic je autorem publikace, která se věnuje problematice
reformace i následné rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 1ó. aŽ l8. století' V rámci pre_

zentace své publikace připomeneme například existenci unikátních tzv. kostelů míru
z druhé polov|ny 17. století ve Slezsku' které jsou od roku 2001 součástí světového kul-
turního dědictví UNESCo. Věnovat se bude í tzv. kostelům milosti,jež naopak pocházejí
z 18' století.
Prczentace publikace spojenó s přednóškou se uskuteční ve čtvrtek 3. 1. 2019
od 17.00 hodin. Vstup zdarma.

črvnrtr 1o. 1. D PŘEDNÁŠKA

TRUT]|0U U mt PBU]il BIPUBlIIÍY
PhDr. ondřej Vašata se ve své přednášce bude věnovat TrutnoVu V éře tzv. první republi-
ky, tj. v období let 1918-1938. Připomenejeho starosty a další významné osobnosti měs_
ta, dobovou architekturu, spolkový Život, stěžejní Události V životě Trutnova i významné
průmyslové podniky.
Přednóška se uskutečníve čtvrtek 1o. 1.2019 od 17.o0 hodin. Vstup zdarma.

Čtvnrrx u. 1. ) PŘEDNÁŠKA

B01] ilt]lšílt0 ilronlu ilUsITsIff nillluc!
Přednášející prof. PhDr. VladimÍr Wolf se ve svém výkladu zaměří na odchod Jana Žižky
z Tábora a na budování nového husitského centra V Hradcí Králové. Nastíní roli kněze
AmbroŽe a připomene významné bitvy z let 1423_1425.Budou osvětleny téŽ regionální
aspekty tehdejšího dění.
Přednáška se uskuteční ve čtwtek 17. 1.2o19 od 17.oo hodin. Vstup zdarma.

črvnmr z+. l. ) PREZENTACE NoVÉ PuBLIKAcE A PŘEDNÁŠKA

RUD0lt To]'llŠtí* llGl0]lÁň, lloRÁil, ilRltilíň, oDBoila
U příležitosti zakončení výstavy Trutnovsko 19'l8-1938 bude prezentována nová publi-
kace představující deník podplukovníka Rudolfa Tomaštaka (1893_197ó) vedený v letech
1914-1949. Pplk' TomaštÍk v něm zachytil své zážitky z první světové války, z čs. legií
i z dramatického roku 1938' TomaštÍkovo jméno je nesmazatelně spjato s Trutnovem,
neboťv roce 1938 byljmenován velitelem lll. praporu Hraničářského pluku 1Z tj.jednot-
ky, která obsazovala a byla připravena bránit opevnění v okolí Trutnova.
Prezentace knihy, jejÍmiž editory jsou lng. Jiří Kratochvíl, Mgn lan luřena a Ing' To-
móš Pilvousek, Ph.D., spojenó s přednáškou o obraně Trutnovska roku 1 938 se usku-
teční ve čtvrtek 24. 1,2019 od 17.00 hodin.Vstup zdarma.

Črvnrrx 31. 1. ) PŘEDNÁŠKA

UÁiln 0 BAU0RsrÍ nřucruí
[]lEB BRA]llB0noUÁ UÁum tfl'8-tttgl
Přednášející Mgr. Petr Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov piiblíŽí jiŽ čtvřtý Vojen_
ský konflikt Rakouska a Pruska, který se odehrál V letech 1778-1779 a který se od před-
chozích válek výrazně odlišoval svým průběhem i délkou, ale jako všechny předchozí
tragicky zasáhl opět severovýchodní Čechy. Jednalo se o střet Fridricha ll. s rakouskou
panovnicí Mar!í Terezií a jejím synem Josefem ll. Konflikt mj. ukázal překvapivou slabost
a upadající vojenskou sílu Pruska pod vedením stárnoucího Fridricha ll.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 31. 1.2019 od 17.00 hodin.Vstup zdarma.

UPozoRŇUJEME NÁVŠTĚvNíKY, ŽeznxciMŮŽE MUZEUM PoŘlzovATV]DEozÁzNAM NEBo FoToDoKUMENTAct


