
Orlická galerie a Hlavní výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz

Duben

Velorex – král kol
Výstava
29. 4. – 29. 10. 2023
Výstava představí historii vozítka Velorex a přidružené výroby na
Rychnovsku. Interaktivně pojatou instalaci zachycující atmosféru
v závodě doplní bohatá fotodokumentace a archivní materiály.
Chybět nebude ani samotné charakteristické tříkolové vozítko.
Součástí výstavy bude doprovodný program pro děti i dospělé.

Malířská paleta / Sezonní výstava malířů Orlických hor
a Podorlicka
Expozice
29. 4. – 29. 10. 2023
Sezonní dlouhodobá expozice představí chef-d’oeuvry sbírky Or-
lické galerie, ale i díla, která nejsou veřejnosti tak známá, v zají-
mavých tematických a historických souvislostech. Tentokrát na-
hlédneme známým malířům na paletu a jak barevnou škálu
uplatnili ve svých dílech.

Jitka Štenclová / Ohlédnutí
Výstava
29. 4. – 11. 6. 2023
Malířka a textilní výtvarnice Jitka Štenclová zpočátku své tvorby
vytvářela převážně paličkovanou krajku, tkané tapiserie a návrhy
pro filmtisk. Počátkem devadesátých let se vrátila k malbě. Od
té doby se hlavně věnuje kresbě, malbě a vytváření různých ob-
jektů z drátu, papíru a plastu. V letech 1996 až 2002 se věno-
vala také pedagogické činnosti. Její díla vlastní i Muzeum krajky
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Vamberk. Výstava představí textilní tvorbu, kresbu i malbu této
umělkyně.

František Petrák / Malba, grafika a ilustrace
Výstava
29. 4. – 11. 6. 2023
František Petrák se narodil v roce 1961 ve Vsetíně. Zabývá se
malbou, kresbou, grafikou, grafickým designem, ilustracemi pro
děti, literárně-dramatickými žánry, scénografií a loutkovým diva-
dlem. Žije a pracuje v Luhačovicích a v Uherském Hradišti, kde
působí jako pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy. Do roku
2015 byl současně lektorem předmětu Grafický design Ústavu
vizuální komunikace Fakulty multimediálních komunikací Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně. František Petrák vytváří často malířské,
kresebné a grafické cykly. Mezi realizacemi grafického designu
reprezentují v posledních deseti letech ucelenou řadu divadelní
plakáty a doprovodné tiskoviny k inscenacím režiséra J. A. Pitín-
ského ve Slováckém divadle Uherské Hradiště a Městském diva-
dle Zlín. Dokladem koncepční práce v užité grafice je také gra-
fická úprava edice Prameny, kterou v roce 2004 založilo Město
Luhačovice. Je taktéž autorem grafické úpravy edičních řad Na-
kladatelství Archa, plakátu Osmdesát dopisů / Václav Kadrnka
a grafického vizuálu Letní filmové školy 2010. K hlavním téma-
tům Petrákovy tvorby patřily po dlouhou dobu ilustrace pro děti.
Soubory ilustrací otiskoval v osmdesátých a devadesátých letech
20. století časopis Sluníčko.



Helena Horálková: Les.



Jitka Štenclová: Úplněk (2017).



Orlická galerie a Hlavní výstavní sály muzea

Vladimír Preclík a Zdena Fibichová
Výstava
29. 4. – 11. 6. 2023
Sochařská výstava manželů Vladimíra Preclíka a Zdeny Fibichové
představí tvorbu významných osobností regionu. Poukáže na
osobitý přístup ke hmotě, společné paralely i smysl pro humor.
Výstavu z rodinné pozůstalosti doplní sbírkové předměty Orlické
galerie.

Velorex – současnost a budoucnost
Výstava
29. 4. – 29. 10. 2023
Výstava k hlavní muzejní expozici rozšiřuje pohled na legendární
tříkolku.

Martin Sodomka / Jak si postavit ilustraci
Výstava
29. 4. – 29. 10. 2023
Výstava ilustrací z úspěšných autorských knih pro děti Jak si
postavit auto a Jak si postavit motorku. Netradičním způsobem
budou mít nejen děti možnost poznat, jak funguje automobil či
motocykl. Výstava doprovází a dokresluje technické principy do-
pravních prostředků a doplňuje výstavu Velorex – král kol.

Květen

Malování vývojkou a historie fotografie
Tvůrčí dílna
27. 5. 2023, od 10 do 16 hodin
Během první tvůrčí dílny roku 2023 se budeme věnovat malování
vývojkou neboli tzv. strukáži.
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Červen

DIMENZE / Umělecká Beseda a Sdružení českých umělců
grafiků Hollar
Výstava
24. 6. – 27. 8. 2023
Cílem výstavního projektu DIMENZE je představit veřejnosti v ku-
rátorském výběru současnou tvorbu několika generací umělců
– členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar a členů Umě-
lecké Besedy, kteří ve své tvorbě originálním způsobem reagují
na rozmanité zdroje a jevy, dotýkající se myšlenkově ekologic-
kých a společenských problémů. Tato sdružení patří k jedněm
z nejstarších, více než sto let trvajících uměleckých spolků v Če-
chách. Po dobu své existence si dokázala udržet tradici a sou-
časně dále rozvíjet a reinterpretovat umělecké postupy, odpoví-
dající současnému myšlení.

Přemýšlivá krajina Jiřího Kaloče
Výstava
24. 6. – 27. 8. 2023
Malíř Jiří Kaloč vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze
v ateliéru Karla Součka. Hlavní inspiraci autorovy tvorby před-
stavuje krajina Orlických hor. Během své kariéry se Kaločovi po-
dařilo získat několik ocenění za výtvarné umění, například Cenu
Masarykovy akademie umění, Cenu Salvatora Dalího či Cenu Ev-
ropské unie umění. Jeho dílo je součástí veřejných i soukromých
sbírek v Čechách. Kaločovy charakteristické práce představující
obrazy plné symbolů se stávají prostředkem, díky němuž autor
posouvá své výjevy do astrální roviny, jsou důkazem silného se-
pětí člověka s přírodou. Dynamicky pojatá, jemná lineární kresba
v barevných polích dokresluje abstraktní krajinu, nechává divá-
kovu mysl nést se mimo tento svět a rozehrávat nejrůznější aso-
ciace. Výstava je připomenutím umělcova životního jubilea.



Jaroslav Horálek: Baroko (1991).
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Petr Lysáček
Výstava
24. 6. – 27. 8. 2023
Petr Lysáček patří mezi významné české umělce, kteří nastupo-
vali na výtvarnou scénu v 90. letech 20. století. Ve své práci
využívá širokou škálu médiím, z nichž některé mísí dohromady:
instalace, objekt, fotografie, malba, video, performance. Petr Ly-
sáček ve své tvorbě často pracuje s prvky ready-mades a neo-
dada, které mu pomáhají zpochybňovat zaběhané formy a ob-
sahy. Je mistrem ve zpracovávání nalezených či různě získaných
předmětů. Tyto předměty recykluje a někdy dotváří vlastními zá-
sahy tak, že vznikají nové souvislosti. V některých objektech či
instalacích jde o vyslovení hlubších spirituálních symbolů, které
jsou ovšem podrobeny – pro Lysáčka příznačné – ironii. Jisté je,
že Petr Lysáček je jedním nejvynalézavějších umělců posledních
dvaceti let. Jeho práce ale nejsou pouhým technickým cvičením:
díky humoru a ironii jemu vlastním odkazují k absurditě a rela-
tivizují obecně chápané umělecké hodnoty. Vznášejí tak otázky
po smyslu umění i života.

Červenec

Den s Velorexem
Kulturní akce
8. 7. 2023, od 9 do 18 hodin
Letos žije rychnovské muzeum Velorexem. Přijďte na tematický
den s tímto vozítkem. Čekají na vás přednášky odborníků věnující
se historii Velorexu, možnost prohlídky vozítek na nádvoří zámku,
spanilá jízda desítek těchto legend a tvůrčí dílna pro malé i velké.

Prázdninové výtvarné dílny v Orlické galerii
Tvůrčí dílna
11. 7. – 14. 7. 2023, od 10 do 16 hodin
Prázdniny jsou úžasným časem pro fantazii a tvoření. Přijďte do
Orlické galerie strávit čtyři dny zkoušením různých výtvarných
technik. V úterý na nás čeká hravý linoryt, ve středu pak jem-
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nost suché jehly. Ve čtvrtek se budeme věnovat tisku z plochy
a hlavní roli bude hrát naše fantazie. Na závěr si v pátek vyro-
bíme vlastní cameru obscuru, kterou používal samotný Leonardo
Da Vinci. Možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky na cyklus
dílen.

Filmové večery v Orlické galerii I
Kulturní akce
21. 7. 2023
Netradiční program s filmovým zážitkem nabízí prostory Orlické
galerie.

Srpen

Filmové večery v Orlické galerii II
Kulturní akce
11. 8. 2023
Netradiční program s filmovým zážitkem nabízí prostory Orlické
galerie.

Září

Orlický salon ´23 / Jaroslav, Helena a Vojtěch Horálkovi
Výstava
9. 9. – 29. 10. 2023
Orlický salon představí tvorbu manželů Heleny a Jaroslava Ho-
rálkových, především malbu a grafiku, kteří mají vztah k tomuto
regionu, neboť často pobývali na chalupě ve Vamberku. Jejich syn
Vojtěch je také výtvarníkem. Představí se vlastní tvorbou, která
se pohybuje na hranici malby a objektu.

Grafika pro Františka Antonína, hraběte Šporka
Výstava
9. 9. – 29. 10. 2023
František Antonín hrabě Špork (1662-1738) byl potomek ně-
mecké hraběcí rodiny, usazené od 17. století v Čechách, spjaté
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s českým prostředím. Jeho kulturně-společenské, filantropicky
orientované aktivity byly značně široké, ale i rozporuplné. Zaklá-
dal špitály a kláštery, na svých sídlech v Praze, Lysé nad Labem
a Kuksu zřídil bohaté obrazárny a knihovny, z touhy po popula-
ritě pěstoval italskou operu a silně pragmaticky vystupoval jako
mecenáš umělců (na kukském panství působili v jeho službách
Anton Birkhard, Samuel Havel, Johann Daniel de Montalegre, Mi-
chael Heinrich Rentz, Friedrich Bernhard Werner aj). Výstava je
uspořádána ze soukromé sbírky.

Podmalby na skle
Tvůrčí dílna
16. 9. 2023, od 10 do 16 hodin
Lidové podmalby zdobily a chránily každou chalupu, kapličku
nebo venkovský kostel. Přijďte si vyzkoušet tuto techniku malby
na sklo za studena do Orlické galerie. Všechny potřebné materi-
ály budou k dispozici na místě. Dílna je vhodná pro děti od 8 let
a dospělé.

Filmové večery v Orlické galerii III
Kulturní akce
22. 9. 2023
Netradiční program s filmovým zážitkem nabízí prostory Orlické
galerie.

Mezinárodní den muzeí a galerií
Kulturní akce
22. 9. 2023
V rámci MDMAG Orlická galerie připraví samoobslužné programy
pro děti a jejich rodiče, dle aktuálních podzimních výstav. Sou-
částí programu bude Filmový večer III věnovaný dětem.
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Říjen

Barvy přírody
Tvůrčí dílna
14. 10. 2023, od 10 do 16 hodin
Příroda je zdrojem nekonečné inspirace. Jaké barvy je možné zís-
kat z hlíny či červeného zelí? A lze s těmito barvami malovat?
Přijďte experimentovat a hrát si.

Oldřich Hlavsa: Tání v Německé Rybné.







Muzeum krajky Vamberk
Husovo náměstí 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz

Leden

Dotek krajky
Výstava
19. 11. 2022 – 19. 4. 2023
Autorky patchworkových a šitých obrazů, patřící do klubu Bohe-
mia patchwork, rády zahrnují do své tvorby různé textilní tech-
niky a materiály. Ve Vamberku se prezentují kolekcí, která se-
známí návštěvníky s nejrůznějšími způsoby použití krajky nejen
v quiltu.

Duben

Ateliér D+D: Náš život s krajkou, výstava krajkářské tvor-
by Ivany Domanjové a Jolany Davidovičové
Výstava
27. 4. – 1. 10. 2023, vernisáž 23. 6. 2023 od 18.30
Výstava krajkářské tvorby Ivany Domanjové a Jolany Davidovi-
čové, které se znají už z dob, kdy pracovaly v Ústředí lidové
umělecké výroby v Praze. Po revoluci začaly pracovat ve Vzdě-
lávacím spolku uměleckých řemesel VSUŘ v Praze, kde působí
dodnes. Pořádají společné krajkářské kurzy a trhy.

Květen

VII. Muzejní noc - tentokrát o bylinkách a jejich využití
v kuchyni
Muzejní noc
26. 5. 2023
Martina Doskočilová vás seznámí s bylinkami a jejich využitím
v kuchyni. Přednášku doplní ochutnávka slaných bylinkových
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dobrot z její produkce pod názvem Vyrobeno od Bróži. Sladké
pokrmy připraví Soňa Mrštná, která se specializuje na marme-
lády a limonády. Degustovat se bude víno z Moravy.

Červen

Krajkářské slavnosti
Kulturní akce
23. 6. – 24. 6. 2023
Slavnostní vernisáž výstavy Ateliéru D+D a následná módní pře-
hlídka Vzdělávacího spolku Praha na muzejní zahradě. Výstavy
v MKV, kostele, knihovně, Sokolovně, na radnici, Krajkářské škole
atd.

Srpen

Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Tvůrčí dílna
26. 8. 2023
Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ již trvá několik let
a účastnily se ho mnohé organizace, svými panenkami přispěly
i slavné osobnosti. Každá z panenek symbolizuje dítě z některé
rozvojové země. Peníze získané prodejem panenky zajistí pro
toto dítě očkování proti šesti dětským smrtelným chorobám.





Jaroslav Prášil: náramky (2017).
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Říjen

Len - náramky - perle
Výstava
13. 10. 2023 – 31. 3. 2024
Jaroslav Prášil vedl Ateliér přírodních materiálů v rámci Fakulty
užitého umění a designu na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně. Li-
dovým řemeslem je ostatně zaplněna nejen jeho mysl, ale též
jeho roubená chalupa v Českém středohoří, kde tráví většinu
svého času. Právě tady vznikají paličkované náramky a jiné origi-
nální šperky. Vše si dělá sám a ručně. Od pěstování lnu přes jeho
odsemenění, rosení, lámání, vyčesávání a spřádání na kolovratu
až po vlastní paličkování. Vztah k lidové tvorbě získal už v dět-
ství. Byl studentem ateliéru sklářského výtvarnictví, rád se však
chodil dívat pod ruce spolužaček z ateliéru textilu věnujících se
krajkám. Omezit tvorbu Jaroslava Prášila jen na paličkování by
však bylo velkým zjednodušením. Kombinuje materiály, tiskne
grafické listy, ale také plete košíky a pomlázky. Jeho tvorba byla
oceněna na výstavách doma i v zahraničí.

Listopad

Předvánoční jarmark
Jarmark
18. 11. 2023, od 9 do 16 hodin
Jarmark v Muzeu krajky se pomalu stává tradicí. Opět bude
možné zakoupit si výrobky lidových řemeslníků z Orlických hor
a Podorlicka. Muzejní herna pro děti bude plná překvapení, na
zahradě bude zajištěno občerstvení a hudební vystoupení.





Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz
www.sypka-moh.cz

Leden

Mgr. Jan Hrubecký: Stráž obrany státu v Orlických horách
Přednáška
21. 1. 2023
Stráž obrany státu (SOS) je nepříliš známá a často opomíjená or-
ganizace, která měla v období před vypuknutím II. světové války
za úkol chránit hranice našeho státu. Hlavním úkolem bylo přede-
vším zdržet postup útočníka do doby, než se zformuje pravidelná
armáda. Přednáška o tom, že takzvaní „sosáci“ za obranu našich
hranic bojovali a umírali i v Orlických horách, zazní v prostorách
Sýpky v podání Jana Hrubeckého, vedoucího Muzea války 1866
a aktivního příslušníka Československé obce legionářské.

Únor

Jaroslava Walterová: Báječný svět potápěčů – vrakové po-
tápění
Přednáška
25. 2. 2023
Potápění je adrenalinová disciplína. U vrakového potápění to
platí dvojnásob. Na potápěče čeká pod hladinou řada nástrah
a nebezpečí. Odměnou je však úchvatný pohled do minulosti,
kterou můžete doslova proplout. Jak se připravit? Jaká úskalí na
vás mohou čekat? Ale také kam se jako vrakový potápěč mů-
žete podívat? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na přednášce
manželů Walterových z Rokytnice v Orlických horách.
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Březen

Muzejní kavárna na téma exotické ovoce
Kulturní akce
25. 3. 2023, od 14 do 17 hodin
Pohodové odpoledne v muzeu provoněném čerstvě upraženou
a namletou kávou spojené s povídáním a zajímavými ukázkami.
V letošním roce bude muzejní kavárna plná exotického ovoce. Pro
návštěvníky bude připraveno povídání o exotickém ovoci a jeho
ochutnávka.
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Duben

Velikonoce v Sýpce
Tvůrčí dílna
8. 4. 2023, od 10 do 17 hodin
Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lidových
zvyků. Pletení pomlázek, malování kraslic různými technikami,
velikonoční dekorace, drátkování a další.

Květen

Hmyzí hotýlky
Tvůrčí dílna
13. 5. 2023
Společně s pracovníky muzea si vyrobíte jednoduchý domeček
pro hmyz, který se stane nejen velkou pomocí pro přírodu, ale
i ozdobou vaší zahrady. Na dílnu je nutné donést si vlastní
hliněný květináč (může být i použitý) o průměru kolem
10cm. Ostatní materiál bude k dostání na místě. V rámci dílny si
budete také moci vyrobit semínkovou bombu pro včely a motýly.
Dílna je vhodná pro děti od 7 let a dospělé.

Muzejní noc v Sýpce
Muzejní noc
27. 5. 2023, od 19 do 22 hodin
Sýpka se, jako již tradičně, otevře návštěvníkům ve večerních
hodinách. V případě příznivého počasí bude připraveno posezení
při svíčkách pod ořechem s kávou a občerstvením.
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Srpen

Orlické hory na historických snímcích Johanna Schreibera
Jarmark
1. 8. – 30. 11. 2023
Výstava unikátních snímků zachycujících podobu krajiny, běžný
život i zvláštní okamžiky v životě obyvatel Orlických hor. Bohatá
kolekce fotografií byla vytvořena rokytnickým učitelem Johann-
em Schreiberem v první polovině 20. století.

Září

Vyrob si svého draka!
Tvůrčí dílna
23. 9. 2023, od 10 do 17 hodin
Podzim je časem pouštění draků. V minulosti si děti draky běžně
vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého
vlastního papírového draka.

Říjen

Dušičky v Sýpce
Tvůrčí dílna
28. 10. 2023, od 10 do 18 hodin
Dušičky, stejně jako populární halloween, jsou prastarými svátky
s kořeny v pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk za-
palovat ohně se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných
lucernách – v našich zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si
můžete vyrobit i v Sýpce.
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Vítání adventu v Sýpce
Tvůrčí dílna
25. 11. 2023, od 10 do 17 hodin
Sobota předcházející první adventní neděli je v Sýpce opět ve
znamení výroby adventních věnců.

Prosinec

Rokytnický vánoční jarmark
Jarmark
2. 12. 2023, od 13 do 17 hodin
Jarmark je v Rokytnici v Orlických horách již mnoho let oblíbe-
nou kratochvílí předvánočního času. Zboží s vánoční tématikou,
lidové zvyky, široká nabídka občerstvení, hudební vystoupení,
vánoční dílničky – to vše zde čeká na návštěvníky.





Mgr. Jan Doležal
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov n. K.
Tel.: 494 534 450, e-mail: dolezal@moh.cz

Duben

Jarní botanická vycházka
Exkurze
21. 4. 2023
Jarní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí (ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí), začátek v 15:00, místo
konání bude včas upřesněno.

Červen

Letní botanická vycházka
Exkurze
23. 6. 2023
Letní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí (ve spolu-
práci s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí), začátek v 15:00,
místo konání bude včas upřesněno.

Září

Podzimní botanická vycházka
Exkurze
22. 9. 2023
Podzimní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí (ve
spolupráci s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí), začátek
v 15:00, místo konání bude včas upřesněno.
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Ukončení botanických vycházek
Přednáška
9. 11. 2023
Ukončení botanických vycházek (ve spolupráci s Městskou kni-
hovnou v Týništi nad Orlicí), přednáška spojená s promítáním fo-
tografií, začátek v 17:00 v přednáškovém sále Městské knihovny
v Týništi nad Orlicí.



Synagoga – Památník Karla Poláčka
Fisherova 602, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz

Duben

Odhalení kamenů zmizelých
Kulturní akce
17. 4. 2023, od 17 hodin
Připomínka občanů žijících v Palackého ulici (dříve Židovské),
kteří byli zavražděni z rasových důvodů v období holokaustu.

Květen

Vědecké čtvrtky v Synagoze I a II
Přednáška
18. 5., 25. 5. 2023
Synagogy jsou známé především jako židovské svatostánky.
Mnohem méně je však známo, že sloužily také k výuce.

Červen

Vědecké čtvrtky v Synagoze III a IV
Přednáška
1. 6., 8. 6. 2023
Synagogy jsou známé především jako židovské svatostánky.
Mnohem méně je však známo, že sloužily také k výuce.

Srpen

Den židovských památek
Kulturní akce
13. 8. 2023
Tradiční den otevřených židovských památek.





Kontakty

Správní budova MGOH
Jiráskova 2, 516 01 (býv. kasárna)
Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450
e-mail: moh@moh.cz www.moh.cz

Galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01
Rychnov na Kněžnou
Tel.: 494 534 015
e-mail: moh@moh.cz
e-mail: galerie@moh.cz

Muzeum krajky Vamberk
Husovo nám. 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518
e-mail: mkv@moh.cz.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61
Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941
e-mail: sypka@moh.cz.
www.sypka-moh.cz

Synagoga – Památník K. Poláčka
Rychnov nad Kněžnou
Fischerova 602, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450
e-mail: moh@moh.cz



Poznámky


