Račte Vstoupit!

Vážení návštěvníci,
milí přátelé,
Náchodsko je nazýváno branou Čech.
Symbolem Muzea Náchodska jsou
čtyři otevřené brány do míst, kde působíme: Náchod, Hronov, Police nad
Metují a Dobrošov. Čtyři k sobě poskládané brány tvoří hvězdu. Máte rádi
tajemství? Klíč k poznávání našeho
kraje, místům plným pokladů a jejich
dávným příběhům drží čtyři průvodci
muzea, které nám svým nezaměnitelným způsobem nakreslila výtvarnice
Kateřina Kesslerová.
Jan Kolda ze Žampachu, husitský velmož z 15. století, co dobyl město Náchod, Vás provede náchodskými expozicemi
muzea. Navštivte BROUČKŮV
DŮM na Masarykově náměstí
č. p. 18 s posvátným kamenem
z keltských časů. Na rohu Zámecké a Tyršovy ulice, vedoucí
z náměstí, je naše VÝSTAVNÍ
SÍŇ v novorenesanční bývalé
živnostenské záložně s výjevy
z dějin města na fasádě. K příležitostným akcím zveme na
STAROU RADNICI č. p. 1, ředitelství muzea vedle Broučkova
domu.
Spisovatel Alois Jirásek vytvořil na
přelomu 19. a 20. století úctyhodné literární dílo. Odkrývá příběhy
minulosti a pobízí náš národ k sebevědomí. Třeba Staré pověsti české
nebo román F. L. Věk, z něhož vznikl
známý televizní seriál. Račte vstoupit
do jeho RODNÉHO DOMKU V HRONOVĚ, vzácné památky lidové architektury! V Hronově má ještě JIRÁSKOVO DIVADLO A MUSEUM, skvost z let
1929–1930, podle dobového mínění
„s nejdokonalejším vzhledem a technickým zázemím“. Vše můžete vidět
v rámci komentované prohlídky.

Renesanční opat Jan Chotovský
z Chotova, pověstný světskými zálibami, ale i blahodárnou zakladatelskou
aktivitou, rád uvítá hosty v KLÁŠTEŘE
V POLICI NAD METUJÍ s unikátně dochovaným soukromým opatským bytem. Připojte se k jedné z komentovaných prohlídek. Nedaleko je ROUBENÁ ŠKOLA DŘEVĚNKA z roku 1785.
Prohlédněte si třídy a domácnost učitele, jak vypadaly za starých časů.
Major Jaroslav Purkyt symbolizuje odhodlání bránit prvorepublikové Československo. Za svou odbojovou činnost byl 11. srpna 1943 zavražděn
nacisty. Jeho dramatický životní
příběh se spojil s PEVNOSTÍ DOBROŠOV, plánovanou jako systém
sedmi železobetonových objektů tvořících součást pohraniční
linie opevnění, budované mezi
léty 1935 a 1938. Projděte se
legendární „československou
Maginotovou linií“!
V roce 2019 chystáme řadu
novinek, otevření muzejní badatelny ve staré náchodské
radnici, proměnu expozic Jiráskova rodného domku i divadelní
budovy v Hronově, kde vznikne
nový výstavní prostor. Je připraven velkorysý projekt památkové
obnovy Broučkova domu do jeho
někdejší malebné krásy. V polickém klášteře navrhl držitel ceny Gloria Musealis Richard Loskot koncept
oživení interiérové instalace. K tomu
výstavy, přednášky, dílny, ochutnávky.
Muzeum Náchodska – jsme tu pro Vás
už 140 let.

Sixtus Bolom-Kotari,
ředitel muzea

NÁCHOD
Obecní zastupitelstvo města Náchoda
schválilo dne 18. srpna 1879 založení
městského muzea. Postupem času
jsme rozšiřovali svoje působení, spojila se s námi muzea v Polici nad Metují
a v Hronově, ale také Pevnost Dobrošov. K čemu muzeum? Aby uchovávalo vrstvy paměti minulých časů.
Co tu bylo včera, před půl stoletím,
před dvěma tisíci let? Kdo zde žil, jak
žil, co vytvořil? Možná najdete v muzeu věci, kterými můžete inspirovat
své vlastní životy…
Na hlavním náchodském náměstí, v Broučkově domě původem ze
17. století, je stálá expozice dějin
města a jeho okolí od pravěku až po
současnost. Každý rok ji obohacujeme o nové exponáty. Za pozornost
stojí památky na zaniklou židovskou
komunitu.

Uvidíte, jaké střevíčky nosila Kateřina Vilemína Zaháňská, žena, která
úspěšně vystoupila proti Napoleonovi
a natolik zaujala Boženou Němcovou,
že ji zvěčnila ve své Babičce.
Seznámíte se také s kněžnou Idou ze
šlechtického rodu Schaumburg-Lippe, jejíž jméno proslavilo po celé zemi
kyselku z nedalekých Lázní Běloves.
V lázních se léčila roku 1840. Určitě
Vás zaujme velký model představující město na počátku 19. století. Při
pohledu z okna budete moci srovnat,
k jakým změnám v Náchodě došlo za
dvě stě let, mimo jiné za života slavných místních rodáků z 20. století,
spisovatele Josefa Škvoreckého a herečky Ljuby Skořepové.
Vstupenka ze stálé expozice je platná
i v naší výstavní síni. Podívejte se na
aktuální program výstav!

HRONOV
Rodný domek spisovatele Aloise Jiráska (1851–1930), kousek od náměstí, se
stal v době největší slávy Jiráskova díla
doslova poutním místem. Jako symbol
Hronova jej na čas umístili do městského znaku. Je to roubená památka, kterou
na konci 18. století postavil Jakub Jirásek, spisovatelův dědeček, jehož syn zde
provozoval pekařské řemeslo. Tehdy žilo
v Hronově asi dvacet rodin s příjmením
Jirásek. Aby se mezi sebou lépe rozeznaly, používaly přezdívek vyplývajících
z povolání, bydliště nebo z charakteristických rysů – „dvorský“, „moučka“, „jitrnička“, „bulíček“… Rodina Aloise Jiráska byla
„podkostelní“, protože jejich chaloupka
stála nedaleko kostela.
Uvnitř stavby se ukrývá světnice, rodinná pekárna a zároveň prodejní místo,
i světnička, kde bydlel spisovatel jako
mladý student. V blízkosti domku byl

sad s ovocnými stromy, dnes přeměněný
na park, kde vyvěrají minerální prameny
Hronovka a Regnerka.
Dominantou hronovského náměstí je
prvorepublikové Jiráskovo divadlo a museum, které najdete ve druhém patře divadelní budovy. Podle původní koncepce mělo být divadlo pouze jednou z náplní stavby s muzeem, kde by byly uloženy
památky na Aloise Jiráska s jeho dobou
a umístěna také knihovna s čítárnou.
Expozice muzea, přístupná jednak samostatně, jednak v rámci komentované
prohlídky celého objektu divadla, rovněž
připomíná další významné hronovské
rodáky – malíře a spisovatele Josefa Čapka, spisovatele Egona Hostovského či
projektanta divadla Jindřicha Freiwalda.
K vidění je i vybavení domácností 19. století, zařízení světnice Jirásků-Dvorských,
držitelů svobodného dvora.

POLICE NAD METUJÍ
Původem středověký benediktinský klášter s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie představoval jedno z klíčových míst setkávání náboženských
kultur v regionu kladského pomezí.
Nejvýznamnější dochovanou gotickou částí kostela je vstupní kamenný
portál. Vznikl před rokem 1294 a svou
výzdobou (listy javoru, dubu, kaštanu či břečťanu) dokládá vlivy klasické
francouzské gotiky. Během barokní
obnovy v kostele nalezli ostatky, považované za relikvie poustevníka Vintíře,
přenesené sem pravděpodobně za
husitských válek.
V prvním patře kláštera je zpřístupněn
byt opata se soukromou kaplí v podobě z přelomu 19. a 20. století, kterou
postupně obnovujeme. Zajímá Vás
životní styl šlechty? Navštivte některou z početných zámeckých expozic,

třeba tu v Náchodě. Kolik však najdete expozic životního stylu církevních
představitelů? Na opatský byt navazuje působivý Laudonův sál, sloužící jako
výstavní prostor. Naši průvodci Vám
představí celý klášterní komplex s řadou tajemných zákoutí dlouho zapomenutého místa.
Starou roubenou školu, zvanou Dřevěnka, postavenou v roce 1785, dělí od
kláštera jen několik desítek kroků. Ve
škole se vyučovalo do roku 1857. Je patrová, s mansardovou střechou. V přízemí máme dvě třidy, v patře útulný byt
učitele včetně zařízení, nádobí, oblečení,
prádla a dalšího vybavení. Ve spolupráci s polickým Cechem panen rukodělných probíhají ve škole celoročně akce
s ukázkami ručních prací a historických
řemesel. K ochutnání bývají i pokrmy
a pochutiny podle dávných receptur.

DOBROŠOV
Pevnost Dobrošov, dnes národní kulturní
památka, měla podle původních plánů
československého pohraničního opevnění chránit náchodské údolí. Projekt
sedmiobjektové, v podzemí propojené
dělostřelecké tvrze nejvyšší třídy odolnosti se vchodovým srubem, dvěma pěchotními a čtyřmi dělostřeleckými objekty odpovídal důležitosti svěřených úkolů.
Začalo se stavět v září 1937, celá stavba
měla stát 33,5 milionů tehdejších korun.
Přestože stavební práce probíhaly s velkou intenzitou, do podzimu 1938 zůstalo u stavebního dokončení tří objektů – pěchotních srubů Můstek a Jeřáb
a dělostřeleckého srubu Zelený. Během
mobilizace v září 1938 byl jediný Jeřáb
osazen osádkou 25 mužů. Osádka na
plných válečných počtech měla čítat
571 mužů. Za dobu prováděných prací
bylo vyrubáno 1750 metrů spojovacích

chodeb a 750 metrů podzemních prostor, které vedou v hloubce 20–39 metrů pod povrchem terénu. Stálá teplota
v podzemí je šest stupňů Celsia.
Pevnost se otevřela veřejnosti roku
1968, na jaře 1986 byl registrován miliontý návštěvník. Aktuálně probíhají
přípravy rozsáhlé rekonstrukce spojené
s uzavřením objektu. Po jejím ukončení
se opět zpřístupní největší kolekce miniaturních figurek v Evropě od modeláře
a sběratele Lubora Šušlíka, ztvárňující
Československou armádu před druhou
světovou válkou (část je k vidění v náchodském Broučkově domě). V okolí
vede čtyřkilometrová naučná stezka
věnovaná problematice opevnění. Vyrazit můžete z Jiráskovy chaty, postavené podle plánů Dušana Jurkoviče,
s rozhlednou do širokého okolí pohraničních hvozdů.

Muzeum Náchodska 2019
Broučkův dům – stálá expozice
Masarykovo náměstí 18, 547 01 Náchod

Otevírací doba: květen, pátek–neděle; červen–
září, úterý–neděle; říjen, sobota–neděle 9.00–
12.00, 13.00–16.30, nebo na objednání

Otevírací doba: úterý–neděle 9.00–12.00,
13.00–17.00, v měsících leden až březen
doporučujeme návštěvu předem objednat

Výstavy: Děti nepřátel Říše (17. V.–30. VI. 2019),
Náchodsko a Hronov 1939 (12. VII.–18. VIII.
2019), Hronov v pohybu (23. VIII.–28. X. 2019)

Výstavy: Betlémy staré i nové (23. XI. 2018–
13. I. 2019), Jiří Jan Oktavián Farský:
Kterým se nikdo neklaní… (29. III.–31. V.
2019), Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě
(7. VI.–31. X. 2018), Náchodsko 1989 –
Občanské fórum (15. XI. 2019–12. I. 2020)
Výstavní síň Náchod

Jiráskův rodný domek
Jiráskova ulice 90, 549 31 Hronov
Otevírací doba: květen, pátek–neděle; červen–
září, úterý–neděle; říjen, sobota–neděle 9.00–
12.00, 13.00–16.30, nebo na objednání

Tyršova ulice 247, 547 01 Náchod

Výstavy: Nová stálá výstava historických
suvenýrů spjatých s Jiráskovým domkem

Otevírací doba v době výstav: úterý–neděle
9.00–12.00, 13.00–17.00

Klášter Police nad Metují

Výstavy: Betlémy staré i nové (23. XI. 2018–
13. I. 2019), Z formy na stůl – jak se odlil
porcelánový hrnek (1. II.–31. III. 2019),
Náchodské výtvarné jaro (5. IV.–2. VI. 2019),
Hurá léto! Dovolená za socialismu (21. VI.–
8. IX. 2019), Náchodský fotografický podzim
(27. IX.–28. X. 2019), Vánoční výstava (22. XI.
2019–12. I. 2020)

Otevírací doba: květen, pátek–neděle; červen–
září, úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–16.30;
říjen–duben vždy první sobotu v měsíci a pro
objednané skupiny

Pevnost Dobrošov
Dobrošov u Náchoda, 549 21 Česká Čermná
Z důvodu rekonstrukce se plánuje uzavření
pevnosti, návštěvu ověřte na webu nebo na
tel.: +420 724 120 498
Festival zážitků (návštěvníci v roli obránců
pevnosti: 2., 16. a 30. VII., 13. a 27. VIII.;
návštěvníci v roli útočníků: 9. a 23. VII., 6.
a 20. VIII., vždy 10.00–12.00, 13.00–15.00),
Za posledním vojenským tajemstvím (21. IX.
2019, 13.00–17.00) – www.festivalzazitku.cz
Jiráskovo divadlo a museum
Nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov

Komenského náměstí 1, 549 54 Police
nad Metují

Výstavy: Památky a jejich osudy (24. V. –7. VII.
2019), Zajatecký tábor v Broumově 1915–
1918 (13. VII.–18. VIII. 2019), Alijance – Olga
Alia Krušlišová, Jana Pavlišová Mořkovská
(24. VIII.–30. IX. 2019)
Stará škola Dřevěnka
Hvězdecká ulice 15, 549 54 Police nad Metují
Otevírací doba: květen, pátek–neděle; červen–
září, úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–16.30;
říjen–duben pouze pro objednané skupiny
Výstavy: Český řemeslný pohyblivý betlém
Zdeňka Farského (7. XII. 2018–13. I. 2019),
V zajetí času – výstava historických hodin
(6. XII. 2019–5. I. 2020)
Pravidelný cyklus kulturních akcí – více
informací na webu muzea
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