
reII BREZEN 2OI 6 V MUZEU reTI
z MlNUtÉHo MĚsÍcg poxnnčuur

VÝsTAVA:FoToGRAFIE: 60 LET FoToKLUBU KDÚ TRUTNoV - výgĚn Z TVoRBY
Trutnovský fotoktub KDÚ má v současné době 2] čtenů, kteří se scházejí se zarpuiilou pravidelností Každé Druhé Úterý ke svým diskusím nad fotografiemi
a nejen nad nimi. V tetošním roce fotok[ub staví 60. výroří svého zatožení. Při této přítežitosti probíhá v Muzeu Podkrkonoší v Tlutnově výstava fotografií,
která výběrově představuje tvorbu současných i bývatých řtenů fotoktubu. K vidění je zde jedinečná kolekce fotografií mapující tvorbu irutnovských
fotografů' výstow potrvó do 24. 4.20'16.

čwnrrxg. s.

BESEDA: S ANT0ItínrN JUSTEM o PSANí rnouKY BÁSnín o ŽtvorĚ
U přítežitosti btížících se 95' narozenin dtouhotetého trutnovského kronikáře, historika a básníka Antonína .lusta připravilo muzeum besedu s tímio
výjimečným řtověkem. Antonín Jusl ktelý Žije v Trutnově od roku 1947, zavzpomíná na svou kronikářskou činnosl na své působení na trutnovských
škotách (zejména Střední zdravotnické škote), připomene svoje aktivity v trutnovském fotbatovém oddítu, ate i to,jak na Trutnovsku v 60. tetech propagoval
saunování' Součástí besedy budou ukázky z Justových básnických sbírek, přednesené paní Mgr. Milenou Janečkovou.

8esedo se uskuteěnÍ ve čtvrtek 3. 3. od 17:00 hodin. VsÍup zdormo'

čwnrrx to. g'

VERNIsÁŽvÝsrnvY:MlL0Š TRÝZltl' 0BRÁZKY A KRESBYJEN TAK PRo RADoST
Výstava, pořádaná u přítežitosti tetošního umětcova významného živoiního jubitea, představuje především ivorbu Mitoše Trýzny z postedních dvaceti tet'

Na výstavě budou k vidění oteje, kotorované perokresby a pastety' Převažují motivy Trutnova a okotí, ate vysiavena budou i květinová zátiší, akty a umětcovy
obtíbené stromy Vemisóž výstovy se konó ve čťwlek 10. 3. od ,D:00 hodin. výsÍovo potrvó do 17. 4- 201ó.

čwnrex tz. e.

pŘeouÁŠKA: VELKÉ Šrtuy l(Rl(oN0Š
Přírodovědec lng. Jakub Šimurda, DiS., z Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchtabí se ve své přednášce zaměří na vetké šetmy v Krkonoších. Pozornost
bude věnovat ve(kým šetmám (medvěd, vtk a rys), které byty v našich nejvyšších horách již před někotika sty tety vyhubeny, ovšem některé z nich se sem

v postedních letech opět vracejí. Připomene takéjejich život i pověry, kteréjsou s nimi často spjaty. Vzpomene rovněžjejich siopování a stedování pomocí

fotopastí. Těšii se můŽete i na vycpaného rysa. Přednóškq se konó ve čtvrtek 17. 3' od 17:00 hodin- vstup zdormo'

cwRTEK24.3.
v av

PREDNASKA:\ďER\ďOLF 1945 NA TRUTN0VSKU A BROUMOVSKU.
SKUTEINoSL NEBo MYTUS?
0hrožovato nacistické podzemní hnutí werwotf skuiečně povátečný vývoj v českostovenském pohlaniří, nebo sejednato pouze o přání nacistických fanatiků?
Na tuto otázku odpoví Mgr Petr Fuxa z Klubu vojenské historie Trutnov ve své přednášce, kde se bude věnovat řinnosti werwolfu v severovýchodních
Čechách. Připomene mimo jiné tři nejznámější případy werwotfu v našem regionu, a to vřetně kauzy 0tgy Bernatschekové z Vetké Úpy.

Přednóško se konó ve čNnek 24. 3. od ,t7:00 hodin. Vsfup zdormo.

čwntx3t. g.

pŘronÁŠxR: KRÁLovÉnvonsrÁ annroLoMilst<Á Not 1885
Přednášející Ph0r lvo Rejchrt ze Dvora Krátové nad Labem zaměří ve své přednášce pozornost na známou královédvorskou bartotomějskou noc v rote 1 885'

0ne 23' srpna 1885 došlo ve Dvoře Králové nad Labem, převážně českém měsiě na jazykové hranici, v souvislosti s turnerskou slavností k oboustranným
národnostním výtržnostem,jež vyvrchoti[y kamenováním odjíždějítích Němců. Tyto udátosti, nazvané královédvorská bartotomějská noc, byty pak zvetiřeny
německým tiskem a vedty k sérii proiičeských nepokojů. Cetá situace i soudní pře(íčení byty předmětem tiskových i potitických střetů v českých zemích i ve
Vídni. Tento případ doktádá váŽnost krize česko-německých vztahů a rovněž umožňuje analyzovat vztahy v rámci českého i německého tábora, zvláště
prohtubujícÍ se lozpory staročpchů a radikátnějších mladočechů' Současně se jedná o vzácný případ, kdy regionální krátovédvorská udátost nabyla
celostátního významu. Přednóško se konó ve čtvrlek 31. 3. od 17:00 hodin. Vstup zdormo'
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