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Rychnov nad Kněžnou, 23. listopad 2018 

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 22/2018  

 

Vánoční čas v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 

S pomalu končícím letošním rokem k nám přichází nejkrásnější svátky, a to Vánoce.  

I v dnešní době na nás působí svým neopakovatelným kozlem. Kdo by neměl rád něžnou 

náladu koled, radost z rodinné pospolitosti či vůně řady vánočních dobrot. Na tuto 

sváteční část roku se připravuje i Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 

Kněžnou, a to hned dvěma jarmarky a tvorbou adventních věnců. 

 

S obdobím Vánoc bylo a je svázáno mnoho rozličných tradic. Jednou z nich je například 

tvorba adventního věnce se čtyřmi svíčkami, vycházející z tradice zapalování rorátních 

sloupků z nekonečné voskové svíce v kostele. Právě v sobotu před první adventní neděli, tj.  

1. prosince 2018, rozvoní Sýpku – Muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orl. horách vůně 

čerstvě nastříhaného chvojí určeného právě na výrobu adventních věnců. „Tato akce je již 

v Sýpce tradiční. Každý z návštěvníků bude mít možnost sám si vyrobit svůj věnec podle 

vlastních představ,“ říká na úvod ředitel rychnovského muzea Mgr. Tomáš Zelenka. Ti, kdo 

nemají s tvorbou této tradiční ozdoby vánočních stolů zkušenosti, nemusí ale propadat panice. 

Pracovníci Sýpky všem rádi poradí a případně pomůžou. Již hotové věnce bude možné 

ozdobit nejen čtyřmi svícemi, ale také různými přírodními materiály jako jsou šišky, žaludy, 

jeřabiny či sušená jablíčka. 

 

Hned o týden později, v sobotu 8. prosince 2018 od 13 hodin, čeká Sýpku – Muzeum 

Orlických hor další tradiční vánoční událost, a to jarmark. „Tyto akce se postupem časem 

začaly posouvat spíše k lidové zábavě. V Sýpce se snažíme vnést jarmarku jeho původní 

chápaní, kterým je trh. Návštěvníci tak budou mít možnost zakoupit si nejen různé pochutiny, 

ale také tematické dekorace a tradiční lidové výrobky,“ upřesňuje T. Zelenka. Předváděna 

budou taktéž pozapomenutá řemesla jako hrnčířství, drátenictví či košíkářství. Součástí 

jarmarku bude i bohatý kulturní program. Chybět nebude tudíž zpěv, tanec či divadlo. 

 

Akce rychnovského muzea a jeho poboček vyvrcholí 15. prosince 2018 „Tradičním muzejním 

jarmarkem“, který má již více než dvacetiletou tradici. „Za svou existenci prošel jarmark 

mnohými změnami. V posledních letech, a tento rok nebude výjimkou, jsme se při jeho 

pořádání spojili s dalšími organizátory – Domovem dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou 

a Správou Kolowratského zámku,“ uvádí knihovnice rychnovského muzea a organizátorka 

muzejního jarmarku Mgr. Irena Krejčí. Díky spojení více organizací ožívá doslova celý 

Kolowratský zámek.  

 

Samotný jarmark se bude, i přes přesuny prostor rychnovského muzea, konat v prvním patře 
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Kolowratského zámku. „Sezvaní trhovci nabídnou různorodé zboží od krásné keramiky přes 

šperky a batikované šály až po dětské hračky. Součástí bude taktéž velice oblíbená dětská 

dílna a též ukázka tradičních řemesel jako je paličkování, tvorba perličkových ozdob, výroba 

svíček atd.,“ láká všechny návštěvníky I. Krejčí.  

 

Doufáme, že všechny akce rychnovského muzea a jeho poboček pomůžou navodit příjemnou 

vánoční atmosféru a přinesou aspoň chvilkové zastavení od náročných vánočních příprav.  

Dílna adventních věnců „Vítání Adventu na Sýpce“ se bude konat v sobotu 1. prosince 

2018 od 10 do 17 hodin v Sýpce – Muzeu Orlických hor. Vánoční jarmark u Sýpky bude 

pořádán v sobotu 8. prosince 2018 od 13 hodin. Tradiční muzejní jarmark pak proběhne 

v sobotu 15. prosince 2018 v prostorách I. patra Kolowratského zámku v Rychnově nad 

Kněžnou. 

 

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420 

721 261 666 

Mgr. Irena Krejčí, knihovnice MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. + 420 494 534 450, 

+420 724 364 385 

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


