
DO NOVIN LISTOPAD 2014 

 

VÝSTAVA 

VERNISÁŽ VÝSTAVY "WLEŃ A OKOLÍ OČIMA UMĚLCŮ" 
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové ve spolupráci s Městským muzeem v Žacléři 
srdečně zve na výstavu výtvarných děl umělců, účastníků projektu "Umění sjednocuje lidi 
různých kultur a generací". Spolu se svými polskými kolegy vystavují Květa Krhánková, Daniel 
Mach, Daniela Mikešová, Zdeněk Petira, Adéla Ševčíková, Stanislav Špelda, Miloš Trýzna a 
Lucie Volhejnová. 
Vernisáž se koná v pátek 14. 11. od 17 hodin. 
Výstava je přístupná od 15. 11. do 11. 1. 2015. 
 

 

VÝSTAVA 

VÁNOCE POD HORAMI 

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové srdečně zve na vernisáž tradiční vánoční 

výstavy, která letos pod názvem "Vánoce pod horami" přinese adventní a vánoční náladu do 

všech koutů staré radnice. Zajímá Vás, jak se slavily Advent a Vánoce v úpických chalupách 

na počátku 19. století? Jak vypadaly Vánoce v době, kdy v Úpici zdobili stromeček hoši 

Čapkovi? A co Vánoce u Paní Malířky? Tak to si nenechte ujít letošní vánoční výstavu! 

Vernisáž se koná v pátek 28. 11. od 17 hodin. 

Výstava je přístupná od 29. 11. 2014 do 11. 1. 2015. 

 

 

BESEDA S HISTORIKEM ANTONÍNEM JUSTEM A MALÍŘEM JOSEFEM VIKEM  

24. 11. 17,00 hodin 

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové zve na setkání s historikem regionálních dějin 

panem Antonínem Justem a malířem a grafikem panem Josefem Vikem. V rámci besedy 

pánové představí také své nejnovější společné dílo, knihu Trutnov v 18. století.  Těšíme se na 

Vás v pondělí 24. 11. v 17 hodin v městském muzeu.  

Vstupné dobrovolné. 

 

 

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM A VÁNOČNÍ TRHY 2014 

Neděle 30. 11. 2014, náměstí TGM od 10 hodin dopoledne 

Městský úřad Úpice, Český červený kříž Úpice, úpické školy, Městské kulturní středisko  a další 

srdečně zvou na vánoční trhy, adventní zpívání a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.  

Kdo by si nepřál začátek adventní doby jako z obrázků Josefa Lady. Vánoční trh na náměstí, třeba i 

nějaká ta sněhová deka, písničky a zářící stromeček... sníh slíbit samozřejmě nemůžeme, ale všechno 

ostatní ano! A to i proto, že si úpická veřejnost už delší dobu takovou první adventní neděli přála. 

Všichni organizátoři pevně věří, že si Úpice vánoční trhy i slavnost rozsvěcení vánočního stromu se 

zpíváním letos řádně užije! Na svoje si přijdou malí i velcí - pro děti bude od 10 hodin připraveno 

zábavné dopoledne se soutěžemi a hrami, řemeslné i jiné výrobky budou k dostání ve stáncích na 



náměstí, v Cukrárně u Vitochů i v přízemí muzea. Zlatý hřeb programu - zpívání zakončené 

slavnostním rozsvícením vánočního stromu, začne v 16 hodin. 

Po celou dobu bude v Cukrárně u Vitochů k dostání kromě obvyklých dobrot také vánoční medovina a 

svařené víno. 

 

Program na náměstí TGM: 

 - od 10 hodin do pozdního odpoledne budou na náměstí TGM probíhat vánoční trhy. 

 - od 10 do 12 hodin bude připraveno zábavné dopoledne pro děti se soutěžemi a hrami.  

 - v 16 hodin bude zahájen program Zpívání u vánočního stromu.  

 

Na závěr proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 

 

 

 

 


