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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 10/2021  

 

Den kamene v Muzeu krajky Vamberk 
Nejen krajkou je město Vamberk a jeho okolí známé. Svou historii zde má i výroba a 

opracování kamene. A právě tu chce připomenout akce s názvem Den kamene na 

zahradě Muzea krajky Vamberk konající se v sobotu 14. srpna. 

 

„Den kamene se stane skutečnou oslavou tohoto materiálu. Na návštěvníky čeká velice bohatý 

program. Akce vznikla ve spolupráci s milovníky kamene i vamberecké historie,“ říká na úvod 

vedoucí Muzea krajky Vamberk Mgr. Mikuláš Heinrich. A opravdu se zájemci mohou těšit na 

odpoledne plné zajímavých informací.  

 

Úderem jedné hodiny odpolední se otevřou návštěvníkům brány zahrady Muzea krajky 

Vamberk, kde bude připraveno hned několik stanovišť. „Sochař – restaurátor Hynek Bláha 

předvede ukázku restaurování kamenných soch. Zeptat se jej budete moci na vše, co vás 

ohledně tohoto tématu zajímá. Velice zajímavé bude i stanoviště kameníka a experimentátora 

Jaroslava Fiegera. Ten návštěvníkům ukáže, jak se v minulosti mlelo obilí. Své výrobky 

předvede i firma Tekam známá těžbou a zpracováním proslulého zeleného pískovce ze 

Záměle,“ upřesňuje Mikuláš Heinrich. I malí návštěvníci si však najdou to své. Během akce si 

budou moci namalovat dle své fantazie či vyvrtat kamínek, který si odnesou domů na 

památku. Od 17 hodin pak v prostorách muzejní zahrady zahájí svůj hudební program kapela 

Stará Vesta. 

 

V rámci Dne kamene v Muzeu krajky Vamberk proběhnou taktéž dvě komentované prohlídky 

v lesích u Merklovic, kde se nachází celá řada pozůstatků mlýnských kamenů jako dokladů o 

zpracování kamene v okolí Vamberka. Průvodci se stanou archeolog Bohumír Dragoun a 

Bohuslav Jindra, znalec vamberecké topografie. Odvoz od Muzea krajky Vamberk bude 

zajištěn minibusem. Vzhledem k přesunu v lesním terénu je doporučen všem zájemcům o 

prohlídku vhodný oděv a obuv. 

 

„Hlavním cílem Dne kamene je upozornit na nové přírůstky do sbírek našeho muzea v podobě 

dvou mlýnských kamenů pocházejících právě z okolí Vamberka. Ty se podařilo do muzea 

dostat na sklonku minulého roku především díky pomoci města Vamberk a také Spolku přátel 

historie Vamberku. Kameny jsou od té doby jednou z dominant zahrady muzea, kde 

nenucenou formou připomínají význam kamenické výroby v historii města a jeho okolí,“ říká 

za závěr a všechny zájemce srdečně zve Mgr. Mikuláš Heinrich. 



Muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou 

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČO: 00371149   

 

E-mail: moh@moh.cz 

Tel.: +420 494 534 450 

www.moh.cz 

Muzeum je příspěvkovou organizací 

královéhradeckého kraje. 

 

Bankovní spojení: 1932571/0100 

DIČ: CZ00371149 

 

 

Den kamene proběhne v Muzeu krajky Vamberk v sobotu 14. srpna 2021 od 13 hodin. 

Účast na akci pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích a 

s potvrzením o negativním testu, očkování či prodělání nemoci. 

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518, +420 605 569 

783 

Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. 

+420 494 534 450, +420 739 961 768 

 


