
Přehled kulturních akcí pořádaných Regionálním muzeem v Náchodě v měsíci 

říjnu 2013 

 

Léčitelství na Náchodsku 

Lazebníci, felčaři, apatykáři 

Po celý měsíc je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy 

ulice) navštívit výstavu věnovanou léčitelství na Náchodsku. V rámci výstavy lze např. 

zhlédnout hlavu egyptské mumie z pražského Hrdličkova muzea člověka, která je 

v Náchodě prezentována vůbec poprvé.  Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9-12; 

13-17 hod., v sobotu 8-12 hod. 

 

Navedl mne, abych ženu svou zamordoval… 

Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16. až 18. století 

V říjnu je možné v budově stálé expozice na Masarykově nám., čp. 18 opět navštívit 

úspěšnou výstavu věnovanou historii hrdelního práva. 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. V říjnu je otevřeno denně mimo pondělí 10-12, 13.30-16 hod. Návštěvu 

pevnosti lze objednat na tel. čísle 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. 



 
Police nad Metují 

8&60 

Výstava o srpnu 1968 v Polici nad Metují 

Do 28. 10. 2013 mohou zájemci v Muzeu Města Police nad Metují v benediktinském 

klášteře navštívit výstavu připomínající události v srpnu 1968, pořádanou ve 

spolupráci s Městem Police nad Metují a CKV Pellyho domy. Jádro tvoří dosud 

nepublikované snímky. Výstavu lze navštívit po předchozím objednání (tel. 491 423 

248 - organizované skupiny), naposledy bude otevřena při státním svátku 28. 10. 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


