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Rychnov nad Kněžnou, 13. ledna 2020 

 

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 2/2020  

 

Muzeum krajky Vamberk navštívil ministr kultury Lubomír 

Zaorálek 

 

V pátek 10. ledna 2020 Muzeum krajky Vamberk, pobočku Muzea a galerie Orlických 

hor v Rychnově nad Kněžnou, poctila svou návštěvou významná osobnost. Ministr 

kultury Lubomír Zaorálek osobně přivezl potvrzení o zápisu Tradice krajkářství na 

Vamberecku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. 

 

„Osobní návštěva ministra kultury pro nás byla velkou poctou a uznáním naší práce. Tradice 

krajkářství na Vamberecku, zapsaná nyní na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové 

kultury ČR, je jedním z předmětů ochrany našeho muzea, které chceme uchovat dalším 

generacím“, říká na úvod ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 

Tomáš Zelenka. Na počátku své návštěvy byl ministr Lubomír Zaorálek přivítán na radnici 

města Vamberk starostou Janem Rejzlem a hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím 

Štěpánem. Poté se celá skupina přesunula do prostor Muzea krajky Vamberk.  

 

Zde již čekala na ministra ukázka paličkování. „Velice mile nás překvapil zájem pana 

Zaorálka o techniku paličkování. Aby pochopil principy výroby krajky, pokládal kolegyním 

Vendule Suchomelové a Šárce Ležákové jednu otázku za druhou“, uvádí muzejní etnoložka 

Martina Rejzlová. Ta se zhostila i role průvodkyně ministerské návštěvy po expozici Muzea 

krajky Vamberk. „Bylo vidět, že pana Lubomíra Zaorálka zaujala jak krajka tradiční, tak 

moderní tvorba. Musela jsem zodpovědět i mnoho doplňujících otázek právě ze strany pana 

ministra“, doplňuje M. Rejzlová. 

 

Na závěr prohlídky byla navštívena také aktuální muzejní výstava „130 let krajkářské školy 

ve Vamberku“. Právě zde předal ministr kultury osobně hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

Jiřímu Štěpánovi signovaný dopis o zápisu Tradice krajkářství na Vamberecku na Seznam 

nehmotného kulturního dědictví ČR. Před odjezdem návštěvy na pevnost Hanička čekal na 

ministra kultury ještě drobný fyzický úkol. „Jako každý návštěvník si na závěr i pan Zaorálek 

zatočil klikou našeho stroje na výrobu paličkované krajky. Tohoto úkolu se zhostil pan ministr 

na výbornou“, říká na závěr s úsměvem na tváři Martina Rejzlová. Jako upomínku na 
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návštěvu daroval ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka Lubomíru Zaorálkovi drobný 

dar ve formě pánské brože do klopy s ručně paličkovanou krajkou. 

 

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 491 616 941, +420 

721 261 666 

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, +420 739 961 768 

 


