V období I. světové války byl v letech 1915–1918 Lager Broumov / Braunau, 1915–1918
v prostoru mezi městem Broumovem (Braunau in
Böhmen) a obcemi Křinice (Weckersdorf) a Martínkovice (Märzdorf) provozován c. a k. rakousko-uherskou
Pozvánka
armádou zajatecký tábor, ve kterém byli zadržováni
vojáci a civilisté srbské, ruské, italské, rumunské a čer- na slavnostní zahájení venkovní výstavy
nohorské národnosti. Válečným zajateckým táborem o zajateckém táboře z první světové války
(Kriegsgefangenenlager) prošlo ve zmíněných čtyřech
letech přes 30.000 zajatců, především Srbů a Rusů.
Celkově v táboře zemřelo přes 2.500 zajatců, většinou Srbů, v důsledku válečných zranění, podvýživy
a vyčerpání, infekčních nemocí, mrazu a celkově
nevyhovujících životních a hygienických podmínek.
Zemřelí byli pohřbíváni přímo v sousedství tábora na
zajateckém hřbitově. V roce 1916 postavili sami vězni
v místě pohřebiště památník, který utrpení internovaných osob připomíná dosud.

Doporučujeme vhodnou obuv do terénu, výstava je
instalována na vycházkové trase dlouhé přibližně
jeden kilometr mezi sportovním letištěm a památníkem na bývalém zajateckém hřbitově.

27. července 2018, od 16:00
Letiště Broumov - Martínkovice
V rámci vernisáže bude uvedena kniha Petra Bergmanna
o zajateckém táboře, kterou bude možno na místě zakoupit.
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Tábor byl obdobou města, měl vlastní vodovod, železniční vlečku od broumovského nádraží, pekárnu,
nemocnici, kostel a knihovnu a vzhledem k tomu, že
v táboře žily i děti, tak v něm byla zřízena škola a tělocvična. V táborových dílnách se vyráběly například
truhlářské, bednářské a kolářské výrobky, zajatci pletli speciální oteplovací vojenské boty, fungovala zde
dokonce táborová kapela a divadlo.
V zajateckém táboře u Broumova sloužil vojenský
lékař s hodností poručíka dr. Georg Langer, který byl
zároveň amatérským fotografem. Pořídil fotografickou dokumentaci života v táboře, portréty zajatců,
důstojníků a personálu, fotografoval každodenní
činnosti zajatců, stráží a zachytil řadu vzácných podrobností. Soubor fotografií věnoval dr. Langer ve
výpravném albu svému nadřízenému, veliteli tábora
generálu Josefu Mayrhoferovi.

Účast můžete potvrdit na
telelonním čísle: 777 159 352
nebo e-mailu: petr.bergmann@volny.cz
Na uvedených kontaktech je možno rovněž objednávat komentované prohlídky výstavy nebo právě
vydanou knihu
Lager Broumov / Braunau, 1915-1918.
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