Dotyková výstava o tom, jak se žilo ve středověku
je bohatá na exponáty, jichž se můžete dotýkat, brát
do rukou, vyzkoušet je. Dozvíte se, jaký byl vojenský
život aristokrata, jak se žilo na hradě i v podhradí…
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Vyzkoušet si brnění, vyhoupnout se do sedla koně
nebo potěžkat hákovnici, to a mnohem více je možné
na dotykové výstavě o tom, jak se žilo v dobách hradů a opevněných měst. Výstava je obohacena
i o další exponáty. Uvidíte, jak vypadal vojenský stan,
ve kterém si vojáci krátili dlouhé chvíle, jakými zbraněmi bojovali na bitevním poli, jak byla vybavena
zbrojnice hradu nebo královského města …
Výstava Král do boje táh´ je pojata interaktivní
formou a umožňuje tak dětem vstřebávat informace
nejenom sluchem a zrakem, ale především hmatem
a vlastní aktivní činností. Vydejte se proto s námi
do středověku.

30. 9. - 1. 11. 2015

v Rychnově nad Kněžnou

Pro zájemce o válečnou tematiku je připravena kolekce kvalitních replik zbroje a zbraní. Součástí výstavy je i gotická vitráž ze skleněných čtverců, pomůcky
k pečetění listin, stolní hry a řada dalších zajímavých
předmětů, které byly lidem v minulosti k užitku
či potěšení. V klášterním skriptoriu jsou
k dispozici seříznuté husí brky.

II. patro Kolowratského zámku

Děti i všichni ostatní hraví návštěvníci poznají tíhu
výzbroje pěšáků či rytířského brnění i půvab historického šatstva neboť na výstavě jsou připraveny
repliky dobových oděvů, klobouků, nářadí, náčiní
a mnohé další.

KRÁL DO BOJE TÁH´
Dotyková výstava o tom, jak se žilo ve středověku,
jak se žilo na hradě i v podhradí…

výstavu finančně podpořilo
město Rychnov nad Kněžnou

otevřeno denně mimo pondělí

tel. +420 494 534 015

9–13 h a 14–17 h

e-mail: galerie@moh.cz

ve spolupráci s

v říjnu a listopadu do 16 hodin

www.moh.cz

Městským muzeem a galerií v Poličce

Jak obléci úplné
brnění velikosti
cca 122-128
(6 až 8 let)

Nejprve nákrčník
a přední a zadní plech s
pásovým šorcem
a sukničkou ...
Nasadit přilbu ...

Sál s hradní zbrojnicí a vojenským táborem

Komnata a šatna hradní paní

Chopit se meče ...
Pak rukávce s myškami
a šínky a navrch nárameníky ...

Ještě stehenní pláty,
nákolenky, lýtkové pláty
a boty ...

A vsednout na kůň ...

