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GIIA1UPY TRUI]IIIUSKR
Nové dlouhodobé expozice připomínajízašlou slávu hradů a zámků na Trut_

novsku i lidovou architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

z MlNuLÉHo MĚsícE PoKRAČUJE ) VÝsrnvn

1866: UíTřtsilí nnilUŠilŮ
U TRUT]|0UA A TlU. TRUTll0UsilÁ
IRAIIR U PRUsl(0-RAl(0UsKÍ UÁlGI
Dlouhodobá muzejní výstava o prusko-rakouské válce připomíná nejen bi-
tvu u Trutnova 27. června'l866, 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 H|ohova'
Výstava je dlouhodobó.

z MINULÉHo MĚsícE PoKRAČUJE ) VÝsrRvn

ilrtcilÝ ltottsIRUI(TÍn rco ilR lcH
n EIIG MRll]RtlI U01l RlGHTHoÍtll
Výstava představuje prostřednictvím dobových fotografií leteckého kon-
struktéra a průkopníka letectví v Rakousku-Uhersku lgo Etricha (1879_1967),

rodáka z Horního Starého Města u Trutnova, jehoŽ kluzáky a zejména letadla
(Holubice. Vlaštovka) se zapsaly do dějin letectví. Druhou osobností, kterou
výstava připomíná, je německý pilot Manfred von Richthofen (1892_1918), ro-
dák ze slezské Vratislavi, který proŽil mládíve Svídnici a prosluljako nejúspěš-
nější letecký stíhač první světové války, jemuŽje připisováno 80 sestřelů.
výstava Potrv.á do 23.6. 2019.

z MlNuLÉHo MĚsícE PoKRAČUJE D VÝsTAvA

ARGH t0100l t IRuIll0UsIíA
Výstava představuje výsledky vybraných archeologických akcí na Trutnovsku'
Prezentovány jsou nejen nálezy z pravěku (např. lokality Studenec, Voletiny,
Stanovice, Dvůr Králové nad Labem), ale i z období středověku a novověku
(např. nálezy depotů mincí z Radče a Libotova, nálezy z hradů Vízmburku
a Bradla, z kostelů ve Velkém Vřešťově a Starých Bukách nebo ze sklepení v Ji-
hos|ovanské ulici v Trutnově). Návštěvníci se prostřednictvím památek hmot_
né kultury seznámí s průřezem dějin Trutnovska od nejstarších dokladů lidské
činnosti aŽ po relativně nedávnou minulost, zastoupenou např. nálezy z války
roku 1866.

Výstava potrvá do 26.5,2019.

Čtvnttx +. q. D VERNlsÁŽ VÝSTAVY

Dřil iltPňftil níŠE
Výstava připomene pÍostřednictvÍm dobových fotografií a dokumentů vá_
lečné osudy dětí z Protektorátu Čechy a Morava, jejichŽ příbuzní se zapojili
do protinacistického odboje a za tuto svoji odbojovou činnost byli popraveni.
Nacisté jejich potomky označili za,,děti nepřátel říše" a internovali ve zvlášt_
ních táborech.Zprvubylo46 dětíve věku od 2 do 16 let drŽeno na zámečku
Jenerálka v Praze, od dubna 1944 do dubna 1945 pak v internačním táboře
ve Svatobořicích na jiŽní Moravě. Poslední měsíc války prožily děti V pracov_
ním táboře v Plané nad Lužnicí.
VernisážýstaW, pořádané ve spolupráci s Českým svazem bojovníku
za svobodu - oblastním ýborem Trutnov, proběhne ve čtvrtek 4. 4. 2019
od 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 12. 5.2019.

Črvnrex t1.4. ) PŘEDNÁŠKA

lncll loloGlGilÍ Ufi [UtlY lil IRUT]|0U$IíU
Mgr. ondřej Tůma, archeolog Muzea Podkrkonošív Trutnově, představíve své
přednášce nejnovější výsledky archeologických bádání na Trutnovsku. Pre-
zentovány budou nejen výsledky standardních terénních výzkumů, ale rov_
něŽ i ná|ezy získané povrchovou prospekcí či náhodnými nálezci. Představeny
budou například výzkumy v Trutnově v Jihoslovanské ulici, v Úpici na náměstí
T. G. Masaryka, ve Vrchlabí u kostela sv. Vavřince i ojedinělé nálezy např. z ka-
tastru Stanovic na Královédvorsku a dalších lokalit.
Přednóška se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 17.00 hodin.
Vstup zdarma.

ÚtrRÝ ro. +. o PŘEDNÁŠKA

PI|IIAIIY TBUT]IIIUSIN
Numismatik Muzea východních Čech v Hradci Králové PhDr. Vojtěch Brádle
se ve své přednášce bude věnovat zajímavým nálezům mincí na okrese Trut-
nov. Představí depoty (poklady) starověkých, středověkých i novověkých ra-
Žeb, které byly nalezeny ve Dvoře Králové nad Labem, Hostinném, Liboto-
vě, RadČi, Úpici nebo Trutnově z nichž mnohé přepsaly poznatky o dějinách
regionu. Některé ználezú, kterým bude věnována pozornost, si návštěvníci
mohou prohlédnout na aktuální archeologické výstavě.
Přednáška se uskutečnív úteý 16.4,2019 od 17,00 hodin,
Vstup zdarma.

ČTVRTEK 25.4. ) PŘEDNÁŠKA

PATnlm $ffi il DřIffi ililaffE ňíšt
Příbuzní lng. Aleny Staňkové z Prahy byli za druhé světové války zapojeni
do protinacistického odboje a za tuto svoji činnost byli nacisty popraveni.
Alena Staňková byla označena za nepřítele nacistického reŽimu a spolu s dal-
šími více než 40 dětmi by|a v srpnu 1942 internována na zámečku Jenerálka
v Praze. od dubna 1944 do dubna '1945 byla vězněna v internačním táboře
ve Svatobořicích na Hodonínsku, v závěru války v táboře v Plané nad LuŽnicí.
Na hrůzné vólečné zóžitky zavzpomÍnó A. Staňkovti v přednášce pořti-
dané se Svazem bojovníku za svobodu - oblastním výborem Trutnov,
která se uskuteční ve čtvrtek25.4.2019 od 17.00 hodin.Vstup zdarma.
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