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Nová výstava v Muzeu krajky Vamberk se stane poctou
hrdinství Čechoslováků
Muzeum krajky Vamberk a Spolek přátel historie Vamberka chystá pro návštěvníky
zajímavou výstavu s názvem „Čechoslováci v boji za vlast“. Připomenout by měla
především hrdinství našich předků v boji o samostatný stát.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 14. února 2020 od 17 hodin v Muzeu krajky
Vamberk. Součástí vernisáže bude přednáška s besedou na téma „Vamberák František
Koukol a jeho cesta do RAF“ a připomenutí 80. výročí Bitvy o Británii.
Nová výstava vznikla ve spolupráci hned několika organizací: již výše zmiňovaného Spolku
přátel historie Vamberka, KPM Žamberk a Československé obce legionářské. „Výstava je
zařazena do cyklu akcí „Čechoslováci a Vamberáci v boji za vlast“. Partnery celého projektu,
během kterého se bude konat nejen výstava, ale také doprovodné přednášky, jsou ZŠ
Vamberk, Městská knihovna Vamberk a Orlický týdeník. Podporovatel celé akce je město
Vamberk,“ říká na úvod Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk.
Vyvrcholením celého cyklu akcí se stane 28. dubna 2020 příjezd Legiovlaku do Vamberka
doprovázený výstavou Československé obce legionářské.
„Výstava se stala úžasným propojením mnoha organizací ve společný cíl, a to připomenutí
hrdinství Čechoslováků a toho, že samostatnost nebyla a není zadarmo,“ uvádí předseda
Spolku přátel historie Vamberka, Ing. Vladimír Sodomka. Jedním z hrdinů boje za svobodu
Československa během 2. světové války byl i letec František Koukol. Právě jeho tragickému
osudu bude věnována část výstavy. Tento rodák z Vamberka se složitou cestou přes Polsko,
Francii, Alžírsko, Maroko dostal až do Velké Británie, kde se stal letcem RAF.
Na výstavě nebude chybět ani několik desítek exponátů, dobových článků a obrazového
materiálu vztahující se k válečným konfliktům. Ty budou doplněny o trojrozměrné plastové
modely skutečné vojenské techniky zapůjčené Klubem plastikových modelářů Žamberk. „Po
odborné stránce nám radí pan Dušan Štark, nadšený modelář, skaut a fanoušek RAF.
Vystaveny budou modely letadel všech válčících stran bojujících po celé Evropě. K vidění
bude i ukázka stavění plastikového modelu,“ doplňuje etnografka Mgr. Martina Rejzlová.
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Výstava „Čechoslováci v boji za vlast“ bude otevřena od 14. února do 3. května 2020, a
to denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin v Muzeu krajky Vamberk.

Kontakt pro další informace:
Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518, +420 605
569 783
Mgr. Martina Rejzlová, etnoložka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou,
tel. +420 777 225 587
Ing. Vladimír Sodomka, předseda Spolku přátel historie Vamberka, tel. + 420 737 631 545
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel.
+420 494 534 450, +420 739 961 768
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