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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 15/2018  

 

Dílna „Adoptuj panenku a zachráníš dítě!“ poprvé v Muzeu krajky 

Vamberk 
 

Tento rok pořádá Muzeum krajky Vamberk ve spolupráci s Českým výborem pro 

UNICEF poprvé tvůrčí dílnu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“. Zapojit se do ní může 

každý s chutí pomáhat dobré věci. 

 

„Během dílny konající se v sobotu 18. srpna 2018 od 9 do 16 hodin na kouzelné zahradě 

Muzea krajky Vamberk bude moci široká veřejnost vyrábět společně s pracovníky muzea 

panenky pro projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě!“. Všechny potřeby k výrobě budou 

k dostání na místě, a to od jehel, šicího stroje, přes množství různorodých látek až po strojově 

vyrobené krajky darované firmou TOPAK spol. s. r. o.“ upřesňuje na úvod koordinátorka 

projektu a edukátorka rychnovského muzea Mgr. Martina Marxová, která vzápětí dodává: 

„Mnohé z materiálů k dílně pochází z výzvy vydané muzeem na konci června tohoto roku. 

Tímto děkujeme všem darujícím. Jejich pomoci si velice vážíme.“ 

 

Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ trvá již 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 na nemoci, kterým lze právě očkováním 

předcházet, umírá.  

 

„Pro ulehčení práce jsme s kolegyněmi ušily předem tělíčka panenek. Na návštěvnících akce 

bude panence vyrábět oděv, vlásky a namalovat obličej. Dílny se může zúčastnit každý 

s malinkatými zkušenostmi s šitím. Já sama ovládám pouze zadní a přední steh a naposledy 

jsem šila pro panenky v dětství. Bát se tedy nemusí ani nadšení tatínkové či starší děti,“ 

ukončuje s úsměvem M. Marxová. 

 

V případě nepřízně počasí bude dílna přesunuta do prostor vambereckého muzea. 

Vyrobené panenky budou v prodeji v obchodě mARTina. Celý výtěžek z prodeje 

poputuje na konto Českého výboru pro UNICEF. 

 

Kontakt pro další informace: 
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420 721 

261 666 

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  


