
DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ V SEVEROČESKÉM
MUZEU V LIBERCI

7. 9. 2013 OD 9 DO 17 HODIN

9.00–17.00

16.00

VSTUP PO CELÝ DEN ZDARMA!

 

zpřístupněná věž a terasa
výstava „Ještěd, 40 let s námi“
výstava „Ještědská lanovka“
nová expozice antického a orientálního umění
zpřístupnění nové přírodovědné expozice
možnost vyzkoušet si pianoly
výstava kronik v knihovně SM
výtvarné dílny k výstavám (nejen) pro děti
prezentace 3D modelu Liberce

filmová premiéra studentského filmu 
„Válka v obrazech 2 – boje v severních Čechách 
do 28. 6. 1866“ (AV sál SM)



V sobotu 7. září 2013 od 16 hodin se v rámci Dnů evropského 
kulturního dědictví uskuteční v Severočeském muzeu v Liberci 
premiéra dokumentu „Válka v obrazech 2 – boje v severních 
Čechách do 28. 6. 1866".

Film je volným pokračováním sestřihu „Válka v obrazech – 
válka prusko-rakouská 1866", který představil uvedený válečný 
konflikt v evropském kontextu a sledoval příčiny, průběh 
i důsledky války s důrazem na české území. 

Nový díl se zaměřuje pouze na oblast severních Čech do 
28. června 1866, aby tak mohl být věnován větší prostor 
regionálním dějinám a jednotlivým střetům v severních 
Čechách. Hlavní část sleduje přípravy k válce, následné 
překročení hranic a pokračuje popisem střetnutí u Stráže nad 
Nisou, Českého Dubu, Kuřívod, Dlouhého Mostu, Svijan-
Podolí a Mnichova Hradiště. Závěrečná fáze se zabývá 
přesunem fronty k Jičínu. Nechybí ani základní informace 
o památkách v daném regionu od počátků jejich organizované 
ochrany až po současnost. 

Komentář doprovázejí dobové fotografie a kresby 
(osobnosti, výstroj a výzbroj armád, výjevy z bojů apod.), 
použito je i množství fotografií a videozáznamů ze 
vzpomínkových setkání na bojištích z války roku 1866. Zde se 
jedná především o záběry z bojových ukázek historických 
jednotek, které mají za úkol rekonstruovat a veřejnosti přiblížit 
způsob boje tehdejších armád. Na tvorbě tohoto dokumentu se 
podíleli odborníci, kteří o této problematice sepsali několik 
publikací a spolupracují na budování naučných stezek. Jako 
bonus obsahuje film kapitolu věnovanou příchodu saského 
armádního sboru do Čech a pevnosti Terezín s uvedením 
diverzní akce u Neratovic. 

Zveme srdečně všechny zájemce o regionální dějiny 
a příznivce vojenské historie.


