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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 8/2022

V Muzeu krajky Vamberk se připravuje unikátní výstava
o rodákovi Aloisovi Karešovi
Letošní podzim přinese v Muzeu krajky Vamberk opravdu unikátní výstavu. Ta vzniká
v těchto dnech za spolupráce hned několika organizací. Nejen zájemcům o historii
představí dosud málo známého, ale významného vambereckého rodáka Aloise Kareše,
jehož život byl na svou dobu nečekaně pestrý.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 9. září 2022 od 17 hodin v Muzeu krajky Vamberk.
Během slavnostního zahájení výstavy bude pokřtěna kniha „Alois Kareš: vystěhovalecký
agent, vlastenec a mecenáš“ autorů JUDr. Martina Kareše a Jiřího Hostinského.
Hudební doprovod zajistí uskupení KRPŠ Vamberk.
Jak již bylo uvedeno výše, letošní podzimní výstava představí zapomenutou, leč významnou
osobnost města Vamberk a regionu. K zmapování osudů Aloise Kareše spojilo své síly hned
několik institucí a osob, a to jmenovitě Spolek přátel historie Vamberk, Muzeum a galerie
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, JUDr. Martin Kareš a Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur v Praze. „Toto propojení institucí bylo pro zkoumání
a dokumentaci osudů Aloise Kareše doslova klíčové. Návštěvníkům tak můžeme představit
unikátní soubor předmětů vztahujících se k této osobnosti Vamberka,“ říká na úvod jeden
z hlavních organizátorů výstavy, Jiří Hostinský ze Spolku přátel historie Vamberk.
Jaký byl osud Aloise Kareše? Více opět doplňuje J. Hostinský: „Alois Kareš, narozený roku
1822, je významný, leč dosud nedoceněný vamberecký rodák. Brzy po svatbě odešel do Uher,
kde provozoval tkalcovnu. Po revolučním roku 1848, kdy se postavil na maďarskou stranu, na
něho byl vydán zatykač. Po krátkém pobytu ve Vamberku odešel do Hamburku a následně do
Brém, kde později založil vystěhovaleckou agenturu. Pomohl tak mnoha lidem k jejich
vysněné cestě do Ameriky. Byl i štědrým mecenášem mnoha muzeí, včetně vambereckých
spolků a škol. Přestože zemřel roku 1885 v Terstu, je pohřben na vambereckém hřbitově.“
A právě vystěhovalectví do Ameriky od druhé poloviny 19. století, spojené tolik s osobou
Aloise Kareše, je druhým hlavním tématem připravované výstavy. Zaměřeno bude především
na vystěhovalce z Vamberka a okolí, kteří hledali za mořem své štěstí.
Připravovaná výstava však není unikátní jen svým tématem, ale také exponáty, které budou
mít návštěvníci možnost zhlédnout. „Kopie dokladů, fotografie či Karešovy dary městu
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Vamberk budou doplněné o soubor zapůjčených předmětů z Náprstkova muzea asijských,
afrických a amerických kultur, například mapy, modely lodí, tašky, kufry atd. spojené
s tématem vystěhovalectví do Ameriky. Vystaveny budou taktéž archiválie z českých
i slovenských archivů (Štátný archív v Bratislave – pracovisko Archív Modra)“, uvádí
vedoucí Muzea krajky Vamberk Mgr. Mikuláš Heinrich a doplňuje: „Jako hlavní lákadla
můžeme uvést například diorama prostoru před kanceláří Karešovy firmy v Brémách včetně
zvuků či seznam vystěhovalců z Vamberka a okolí s dokumentací jejich příběhů, životopisů
a fotografií.“
Nová výstava ve vambereckém muzeu přináší opravdu mnoho zajímavého. Pro zájemce bude
otevřena do 30. října 2022.
Výstava „Alois Kareš a vystěhovalectví z Vamberka a Orlických hor“ bude otevřena od
10. září do 30. října 2022 v Muzeu krajky Vamberk.
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. +420 494 541 518, +420 777 225 587
Jiří Hostinský, Spolek přátel historie Vamberk, tel. +420 728 509 203
Ing. Vladimír Sodomka, předseda Spolku přátel historie Vamberka, tel. + 420 737 631 545
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