Tisková zpráva:

Titul:

Výstavu spojenou s vampýrem Tobiášem vystřídaly příběhy pašeráků a celníků z
Trojzemí

Krátký úvod:

Chcete vidět originální přilbici německých strážců hranic nebo naopak šavli české
finanční stráže? Máte chuť si nostalgicky zavzpomínat jak maminka obmotávala záclony
po sukni kolem pasu? A zjistit jakými cestami se dostával sacharin a káva přes hranice?
Tak přijďte na výstavu do hrádecké Brány Trojzemí.

Text:
V neděli 23. 03. 2014 byla v muzejních prostorách Brány Trojzemí zahájena dlouhodobá
výstava na téma, které je s tímto regionem velmi úzce spojené, Už sám název „Celníci a
pašeráci v Trojzemí“ předurčuje to, co se mohou návštěvníci na výstavě dozvědět.
Jedná se o počin vskutku pionýrský, protože poprvé se toto téma zpracovává z pohledu
z obou stran hranice. O tom svědčí nejen příběhy, které si může návštěvník výstavy
přečíst, ale také množství exponátů z partnerských Žitavských městských muzeí, mimo
jiné i zbraní a výstroje strážců hranic.
Zatímco v minulosti lidé pašovali kávu, sacharin nebo krajky, dnes je realita mnohem
drsnější, hlavním artiklem dnes jsou drogy a tabákové výrobky – i o tom a ostraze hranic
v minulosti a dnes můžete získat informace a to jak v českém a německém jazyku přímo
na výstavních panelech.
Výstava byla vyvrcholením a zároveň zakončením stejnojmenného společného českosaského projektu podporovaného z Evropské unie prostřednictvím Euroregionu Nisa
v rámci Fondu malých projektů CZ-D.
Díky za zajímavou výstavu patří jak Dr. M. Winzelerovi, řediteli Žitavských městských
muzeí, tak i řediteli Brány Trojzemí Mgr. Vítu Štruplovi a historikovi Mgr. J. Matouškovi a
všem institucím a obyvatelům, kteří zapůjčili další exponáty ze svých sbírek.
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