
Přehled kulturních akcí pořádaných Regionálním muzeem v Náchodě v měsíci 

březnu 2015 

 

Bible v dějinách knižní kultury 

Do 10. 5. 2015 je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a 

Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu věnovanou bibli v dějinách knižní kultury. 

Návštěvník může spatřit vše, co s vývojem knihy souvisí, seznámit se s psacími 

látkami a potřebami, vývojem písma, její rukopisnou podobou a proměnami, 

kterými prošla tištěná kniha od objevu černého umění do současnosti. 

Nejčastější rukopisnou i tištěnou knihou byla právě bible. K vidění jsou desítky 

jejích různých vydání, nechybí ani unikátní maketa Ďáblovy bible (Codex 

gigas), největší rukopisné knihy na světě, považované za osmý div světa. 

Otevřeno denně mimo pondělí 9-12; 13-17 hod.  

 

Podmalby na skle 

Do 31. 5. 2015 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava 

věnovaná podmalbám na skle ze sbírek muzea. V Regionálním muzeu v Náchodě je 

uloženo 285 historických podmaleb, většinou z kladského Kaiserwalde, ale 

návštěvníci mohou spatřit rovněž zajímavé sklářské podmalby ze severních Čech a 

dalších oblastí, Moravy a Rakouska. Otevřeno denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.  

 

Dějiny Náchoda a Náchodska 

Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů 

života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno 

je denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. 

čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.  

 

Pevnost Dobrošov 

Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935-1938 

s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky 



v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před 

pevností. Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu – je otevřeno pouze pro předem 

ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 

724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, 

Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky  

muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 


