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Říjen je měsícem české státnosti. 28. října uplyne 100 let od založení republiky. Celý rok se nese
v duchu tohoto výročí. Rádi bychom Vás proto pozvali na oslavy spojené s touto významnou událostí. Na další možné výlety a akce se nechte inspirovat z kulturního kalendáře na webových stránkách MAS Železnohorský region. www.zeleznohorsky-region.cz
Přijměte pozvání do Přelouče na výstavu „Přelouč a Přeloučané v letech 1914–1918“. Otevřena je již od 8. září ve výstavním sále Kulturního
a informačního centra města Přelouče na Masarykově náměstí v čp. 26. Vstup na výstavu je zdarma.
Výstavní sál není bezbariérový. O státních svátcích
zavřeno. Mimořádně bude výstava otevřená v neděli 28. 10. od 10.30 do 12.00.
Výstava se zabývá obdobím první světové války
a vznikem Československé republiky. V první části
se věnuje životu v Přelouči v letech 1914–1918, přibližuje běžné válečné starosti obyvatel, výstavbu
města apod. Ne každý také ví, že z Přelouče pocházel fotograf Rudolf Bruner-Dvořák, který působil
na dvoře Františka Ferdinanda d´Este, jeho bratr
Jaroslav se stal autorem jedné z poslední fotografií
následníka trůnu 28. června 1914.
Druhá část je věnována vojákům rakousko-uherské armády a legionářům, kteří pocházeli z Přelouče a okolí. Kromě celkové statistiky přibližuje
konkrétní příběhy jednotlivých vojáků. Informace
a fotografie do této části výstavy dodali většinou
potomci těchto vojáků. K vidění je zde také dosud
nepublikovaný soubor válečných fotografií od vojáka Josefa Maglena. Poslední část výstavy se věnuje říjnu 1918 – divák se dozví, jaký byl průběh
převratu v Přelouči a okolních obcích.
Divák na výstavě uvidí řadu zajímavých historických fotografií a dokumentů včetně různých
úředních vyhlášek. Dále je vystavena uniforma legionáře, dvě vesty z Černé hory dovezené vojáky
z bojiště, vybuchlá munice, prsteny vyrobené
z munice apod. Zajímavostí jsou dokumenty vyjmuté z kořenů přeloučské lípy svobody.
K tématu 100 let výročí republiky naplánovali
akce i v Heřmanově Městci. V Galerii Dvojdomek
můžete navštívit výstavu od 26. 9. do 28. 10. 2018.

Do Synagogy přijďte 26. 10. 2018 od 18.00 na
koncert „Hudba v myšlenkách Masarykových“
a nechte v sobě rozeznít pásmo hudby v jedinečné a netradiční spolupráci akordeonu a loutny.
28. 10. od 14.30 proběhne Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje k připomenutí 100 let
od vzniku Československa za účasti PS Vlastislav
a představitelů města.
Oslavám se věnují i v obcích regionu. Například
20. 10. 2018 od 13.30 proběhne Oslava 100. výročí
založení Československé republiky spojená s uctěním památky padlých v I. světové válce občanů
z obcí Turkovice, Podhořany u Ronova a Bukovina.
Na programu je vysazení památných lip u pomníku, přelet letadel AČR, přelet historického letounu
a ukázka kynologického výcviku psů Policie ČR.
Příjemné vlastenecké zážitky Vám přeje
MAS Železnohorský region.

