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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 13/2021

Předvánoční čas v Muzeu krajky Vamberk
Nejkrásnější svátky v roce, Vánoce, se pomalu blíží. Zkraťte si těšení na ně v Muzeu
krajky Vamberk. Muzejníci si pro vás připravili jak novou výstavu, tak předvánoční
jarmark.
Program pro tento čas je velice bohatý. Pojďme si ho podrobněji probrat s jednou
z organizátorek, muzejní etnografkou Mgr. Martinou Rejzlovou: „Protože víme, že období
Vánoc bývá někdy velice hektické, chtěli jsme tento čas všem zpříjemnit a nabídnout možnost
zastavení. Již 19. listopadu bude během slavnostní vernisáže od 17 hodin zahájena výstava
skleněných vitráží Miluše Čechové. O den později se bude konat ve spolupráci s městem
Vamberk „Předvánoční jarmark“, na kterém budou pro zájemce připraveny jak stánky
lidových řemeslníků z Orlických hor a Podorlicka, tak několik hudebních a divadelních
představení.“
Jak bylo výše uvedeno, už 19. listopadu bude zahájena výstava vitráží Miluše Čechové. Tu
jak sama říká, to vždy k výtvarnému umění táhlo: „Nejprve jsem se zabývala výrobou tapisérií
macramé a paličkování. Na počátku devadesátých let 20. století jsem absolvovala kurz vitráží.
Tato technika mne tak zaujala, že jsem opustila všechny své dosavadní výtvarné pokusy a
s vervou se pustila tímto směrem.“ Během své tvorby spolupracuje Miluše Čechová, původní
profesí učitelka z mateřské školy, s uměleckými kováři. Pod jejíma rukama tak vznikají stoly,
zrcadla, lampy, zahradní objekty a mnoho jiného. Nezalekla se ani výzvy v podobě výplní
oken pro přátele. Její vitráže zdobí interiéry a exteriéry nejen u nás, ale i v Chorvatsku,
Slovinsku, Itálii, Austrálii, Rakousku, Nizozemí či Francii. V roce 2008 byla také
spoluautorkou knihy o tvorbě vitráží „Tvoříme ze skla“. Na její nové samostatné výstavě
v Muzeu krajky Vamberk bude ke zhlednutí výběr vitrážových obrazů, lamp, svícnů a mnoho
dalších výrobků.
Původní tradiční vánoční trhy v Městském klubu Sokolovna budou letos doplněny o novinku,
a to o propojení s Muzeem krajky Vamberk. Mgr. Martina Rejzlová doplňuje, co se chystá
pro návštěvníky právě v těchto prostorách: „Tradice původního muzejního jarmarku se
přenáší z Rychnova nad Kněžnou k nám do Vamberku. Zájemci se mohou těšit na tradiční
výrobky místních řemeslníků. Zakoupit si tak bude možné mýdla, perníčky, koření, ručně šité
oděvy, skleněné vitráže, hračky pro děti a mnoho dalšího. Nachystaná bude také v prostorách
stálé expozice muzejní dílna, během které si budou děti moci vyrobit vánoční pohled či
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papírovou figurku do betléma. Bohatý bude i program na muzejní zahradě.“ Od 10 hodin se
bude konat vystoupení dětí z mateřské školy Vamberk, na které naváže divadelní představení
„O vánočním příběhu“. V odpoledních hodinách pak vystoupí ženský sboreček Koňadra
z Vracova. Ten všechny návštěvníky pohladí po duši lidovou baladou či žertovnou písní.
Připraveno je i vyprávění o zvycích předvánoční doby. Po celý den bude možné na muzejní
zahradě též zhlédnout ukázku kovářského řemesla či ochutnat něco z připraveného
občerstvení. „Věříme, že návštěvníkům zpříjemníme předvánoční čas a těšíme se moc na
společné setkání“, říká na závěr a všechny zájemce srdečně zve Martina Rejzlová.
Vernisáž výstavy „Skleněné vitráže Miluše Čechové“ proběhne v pátek 19. listopadu
2021 od 17 hodin v Muzeu krajky Vamberk. Výstava potrvá do 27. února 2022.
Předvánoční jarmark se bude konat v sobotu 20. listopadu 2021 od 9 do 16 hodin.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518,
+420 607 930 740
Mgr. Martina Rejzlová, etnoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou,
tel. +420 777 225 587
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel.
+420 494 534 450, +420 607 930 040
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