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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 12/2018  

 

Rychnovské muzeum vydává výzvu k dílně „Adoptuj panenku a zachráníš 

dítě!“ 

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Českým 

výborem pro UNICEF vydává výzvu pro veřejnost k tvůrčí dílně, která se bude konat 

v polovině srpna v zahradě Muzea krajky Vamberk. 

 

„Během dílny konající se 18. srpna v zahradě Muzea krajky Vamberk budou moci zájemci 

vyrábět společně s pracovníky muzea panenky pro projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě!“ 

říká na úvod koordinátorka projektu a edukátorka rychnovského muzea Mgr. Martina 

Marxová.  

 

Projekt již trvá několik let a účastnily se ho mnohé organizace, ale svými panenkami přispěly 

i slavné osobnosti. Každá z panenek představuje jedno skutečné dítě z rozvojové země. To 

bude z utržených peněz z prodeje panenky proočkováno proti šesti hlavním dětským 

smrtelným chorobám (spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské 

obrně). Tímto způsobem se každý rok podaří zachránit až 3 milióny dětí, avšak bohužel stejný 

počet dětí stále umírá na nemoci, kterým lze právě očkováním předcházet.  

 

„I veřejnost se může zapojit v pomoci dětem. Kromě možnosti zapojení při výrobě panenek 

během srpnové dílny vydává rychnovské a vamberecké muzeum výzvu pro všechny, kteří 

vlastní jednobarevné a různobarevné látky různých rozměrů, nepotřebné syntetické polštáře, 

vatelín, duté vlákno, vlnu, chemlon, nitě, jehly, knoflíky a jiné materiály pro tvorbu panenek. 

Pokud byste měli zájem výše zmiňované materiály pro připravovanou dílnu darovat, dejte 

nám prosím vědět na telefonní číslo 494 534 450, nebo nám je rovnou zaneste, a to buď do 

správní budovy rychnovského muzea (Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou) či do Muzea krajky 

Vamberk (Vilímkova 88, Vamberk). Všem případným dárcům předem velice děkujeme,“ 

dodává M. Marxová. 

 

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768 

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

569 783  

Mgr. Martina Rejzlová, spoluorganizátorka projektu, tel. +420 777 225 587 

 


