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Sýpka – Muzeum Orlických hor
Himaláje
18. 1.
přednáška, od 17 hodin
Z Orlických hor do velehor. Tak by se ve zkratce dala při-
blížit přednáška Elišky Hubené, která projela naše nejvyšší
pohoří převážně na kole. Fotografie z této cesty doplněné
zajímavými zážitky promítne v Sýpce.
Přednášející: Eliška Hubená



Únor 2020

Muzeum krajky Vamberk
Čechoslováci v boji za vlast
14. 2. ⇒ 3. 5.
výstava, vernisáž 14. 2. od 17 hodin
Výstava Spolku přátel historie Vamberka ve spolupráci
s Muzeem krajky Vamberk ukáže dokumenty, relikvie
a osobní předměty z účasti našich vojáků ve druhé svě-
tové válce. Trojrozměrné plastikové modely bojové tech-
niky z tohoto období z bojišť, kde naši vojáci bojovali. Sou-
částí výstavy budou i doprovodné akce a přednášky.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Odpoledne se slezským norikem - jak koně uzdravují krajinu
15. 2.
přednáška, od 16 hodin
Koně k člověku neodmysliteně patří již několik tisíc let. Od
své původně vojenské funkce se přes pracovní zvíře do-
staly až do pozice mazlíčků. Dnes se již koňská síla při
práci uplatňuje jen zřídka a pomalu zapomínáme, jak dů-
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ležité toto zvíře nejen pro nás ale i pro krajinu bylo. Práci
těchto ušlechtilých zvířat přiblíží prostřednictvím vyprá-
vění a krátkých filmů nadšenci ze spolku Centrum slez-
ského norika. A možná přijde i minikůň Andělka.
Přednášející: Jindřiška Svobodová.

Tajemství Orlických hor
29. 2.
přednáška, od 17 hodin
Orlické hory, promnohé důvěrně známé, stále skrývají nád-
herné nedotčené kouty. Kdo jiný by je měl znát lépe, než ře-
ditel Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory David
Rešl. Přijďte si vyslechnout jeho přednášku o jejich přírod-
ních zajímavostech. Pořádáno ve spolupráci se sdružením
Splav, z.s. Přednášející: David Rešl.



Březen 2020

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Muzejní kavárna: s chutí čokolády
14. 3.
kulturní program, od 14 do 17 hodin
Muzeum Sýpka se již podruhé rozvoní kávou. Čerstvě
namletá káva však tentokrát nebude jediným lákadlem, le-
tos k ní přibude i čokoláda a to ve všech možných podo-
bách. Přijďte se ochutnat a dozvědět se zajímavosti o této
celosvětově rozšířené pochoutce!
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Hlavní výstavní prostory MGOH
Ve zdravém těle zdravý duch. Počátky sportu a turismu
v Podorlicku
24. 4. ⇒ 31. 10.
výstava, vernisáž 24. 4. od 17 hodin
Představíme Vám vybavení pro zimní i letní sporty z muzej-
ních sbírek, dále pak oblíbené turistické cíle v Orlických
horách a jejich podhůří. Nezapomeneme na organizace
Skaut, Sokol, Orel nebo velmi oblíbený tramping. Výstava
zahrne časové období od konce 19. do poloviny 20. století
a doplní ji bohatá fotogalerie. Součástí výstavy bude edu-
kační program a muzejní dílna.

Orlická galerie
Malíři Orlických hor a Podorlicka
24. 4. ⇒ 25. 10.
stálá expozice
Orlická galerie se profesně profiluje na malíře Orlických
hor a Podorlicka. Stálá expozice mapuje jednotlivé kra-



Duben 2020

jinářské generace, ale i solitéry, kteří v tomto kraji tvo-
řili dlouhodobě, nebo ty, jejichž působení se stalo pouhou
malířskou epizodou. Chloubou stálé expozice jsou obrazy
A. Slavíčka, A. Hudečka a V. Beneše, Slavíčkova syna Jana
nebo B. Piskače či J. Trampoty. V expozici malířů 2. po-
loviny 20. století naleznete díla A. Lamra, J. Kaloče nebo
V. Hanuše. Ve stálé expozici výběr ze sochařského díla
K. Hladíka a L. Beneše.

Michal Burget – Krajina zítřka?
24. 4. ⇒ 14. 6.
výstava. vernisáž 24. 4. od 17 hodin
Náchodský rodák Michal Burget se věnuje především kra-
jinomalbě. Ovšem v jeho podání krajina získává něco
na romantičnosti, svébytnosti a originalitě, ale i jina-
kosti a zvláštnosti, kterou způsobujeme my lidé svojí čin-
ností. Výstava představí výběrem nejen malířskou tvorbu
umělce, ale i grafiky a kresby, ve kterých zpracovává au-
tor podobné náměty. Návštěvníci budou mít tak jedineč-
nou možnost srovnání, jak se stejný námět proměňuje díky
technice.
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Lumír Nedvídek – Tauromachie
24. 4. ⇒ 14. 6.
výstava, vernisáž 24. 4. od 17 hodin
Připomínka oblíbeného rychnovského rodáka – malíře.
Lumír Nedvídek byl bytostný figuralista a kolorista, který
měl možnost seznámit se s významnými osobnostmi u nás,
ale i ve Francii, kam pravidelně jezdil. Jeho práce inspi-
rované býčími zápasy jsou plné energie, malířského umu
i emocí. Výstava připomene právě zmíněné náměty spo-
lečně s kresbami a fotografie z jeho života v Rychnově.

Jiří Samek – Do hloubky – výběr z grafické tvorby
24. 4. ⇒ 14. 6.
výstava, vernisáž 24. 4. od 17 hodin
Od konce 70. let se zabýval snad všemi grafickými techni-
kami. Pro svou mistrně zvládnutou techniku monotypu za-
čal být oslovován odborníky a stále častěji vystavoval. Od
roku 1980 začal používat vlastní grafickou techniku „hlu-
botisk z lina“. Větší formáty tiskne v nízkých nákladech.
Jeho technika je výjimečná tím, že pro vrypy používá dláto
a jeho robustní, přesně cílené vrypy se staly matricí pro
slepotisk nebo lůžkem pro speciálně míchanou barvu. Vý-
sledný tisk vystupuje z plochy prostoru, je plastický, jako
by byl malovaný.

Všechno nejlepší!!!
24. 4. ⇒ 25. 10.
edukativní program ke stálé expozici
V roce 2020 by několik malířů, kteří jsou svými pracemi za-
stoupeni ve stálé expozici Malíři Orlických hor, oslavilo vý-
znamná jubilea. Kolik by muselo být svíček na dortu, kdyby
se rozhodli jubileum oslavit společně? Jaký malířský dort
byste jim připravili?
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Vstávej semínko holala. . . aneb jaro v galerii
24. 4. ⇒ 25. 10.
mezioborový edukativní program
Co je potřeba k tomu, aby semínko vyklíčilo a byla z něj
květina či bylinka? Jak si vypěstovat oblíbenou rostlinku,
když nemáme semínko? Květiny v tvorbě výtvarníků. Vý-
tvarné techniky frotáž, monotyp, přírodninový tisk a že-
latinový tisk. Mezioborový edukativní program pro malé
i velké návštěvníky galerie inspirovaný výstavou grafik Ji-
řího Samka.

Tauromachie
24 .4. ⇒ 25. 10.
edukativní program
Býk a býčí zápasy námět ve výtvarném umění. Víte, kdy se
poprvé zápasy a tance s býky objevili poprvé? Kteří malíři
se inspirovali koridou? Znáte nějaká jejich umělecká díla
s námětem býka? Edukativní program k výstavě rychnov-
ského rodáka Lumíra Nedvídka.
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Muzeum krajky Vamberk
Československé legie 1914-20
28. 4. ⇒ 3. 5. 2020
výstava
Na závěr výstavy Čechoslováci v boji za vlast zavítá do
Vamberka dlouho očekávaná putovní výstava Legiovlak
a doprovodná výstava Spolku přátel historie Vamberka
„Československé legie 1914-20“. Legiovlak je ambiciózní
projekt Československé obce legionářské, který si předse-
vzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období
let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku
probíhaly válečné operace československých legií.
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Sýpka – Muzeum Orlických hor
Velikonoce v Sýpce
11. 4.
tvořivá dílna, od 10 do 17 hodin
Oblíbený jarní program vycházející z velikonočních lido-
vých tradic. Pletení pomlázek, malování kraslic různými
technikami, velikonoční dekorace, drátkování a další.

Den památek
18. 4.
kulturní program, od 16 hodin
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNE-
SCO je každoročně připomínán v kulturních zemích ce-
lého světa. U této příležitosti každoročně Město Rokytnice
a Sýpka - Muzeum Orlických hor představuje známé i ne-
známé památky Rokytnicka
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Týniště nad Orlicí
Jarní botanická vycházka v Týništi nad Orlicí
24. 4.
exkurze, od 15 hodin
V pátek 24. dubna 2020 proběhne jarní botanická vycházka
do okolí Týniště nad Orlicí, první ze série tradičních ex-
kurzí pod vedenímmuzejního botanika Jana Doležala. Koná
se ve spolupráci s městskou knihovnou v Týništi nad Or-
licí. Po domluvě s účastníky bude vybrána trasa exkurze,
o které budou zájemci včas informováni na webových stán-
kách muzea.



Květen 2020

Orlická galerie
Výroba maňásků
23. 5.
výtvarná dílna, od 10 do 16 hodin
Maňáskové divadlo je speciální odnoží toho loutkového.
Maňásci se vyrábí jako návleky na ruku či prsty. A právě do
výroby tohoto specifického druhu loutek se společně pus-
tíme během čtvrté květnové soboty. V průběhu výtvarné
dílny bude možné shlédnout vystavené loutky z muzejních
depozitářů.

Strašidla v galerii! Horor!

květen/červen
kulturní program/workshop, termín bude upresněn
Na přelomu května června doplní sérii muzejních nocí
i noc v Orlické galerii. Najednou se objeví galerijní stra-
šidla, ožijí v obrazech a budou inspirovat malé i velké ná-
vštěvníky. Workshop s Galinou Miklínovou, která ilustro-
vala známé knížky pro děti Lichožrouti, Příšery a Příšeři
nebo Strašidýlko Stráša, jak jinak než na strašidelné téma.
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Pro dospělé bude ve večerních hodinách promítán horor
Podobizna z roku 1947 na motivy povídky N. V. Gogola. Do
jaké míry může ovlivňovat portrét zlého člověka lidi, kteří
se objevují v jeho bezprostřední blízkosti?!

Muzeum krajky Vamberk
Emilie Paličková a pokračovatelé I.
8. 5. 26. 6. ⇒ 25. 8.
výstava, zahájení 8. 5., vernisáž s módní přehlídkou 26. 6.
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká
škola textilních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let pů-
sobení. Téměř od počátku své existence získala tato škola
vůdčí výtvarnou osobnost v Emilii Paličkové, která zde pů-
sobila mezi lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla k eman-
cipaci krajky jako svébytnému uměleckému druhu. Vý-
znamného úspěchu dosáhla v roce 1925 v Paříži na Mezi-
národní výstavě dekorativního a průmyslového umění. Vý-
stava je věnována této osobnosti českého krajkářství.
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Sýpka – Muzeum Orlických hor
Muzejní noc v Sýpce - Noc střelců
23. 5.
kulturní program, od 19 do 22 hodin
Sýpka se, jako již tradičně otevře návštěvníkům ve večer-
ních hodinách. V případě příznivého počasí bude připra-
veno tradiční posezení při svíčkách pod ořechem, káva
a občerstvení. Tentokrát však také zavoní střelný prach.
Letošní muzejní noc bude nocí střelců!

Synagoga
Vědecké čtvrtky
14. 5. 21. 5. 28. 5.
přednáška
Cyklus popularizačních přednášek představujících známé
i neznámé otázky vědy v podání předních českých vědců
a odborníků. Témata přednášek budou upřesněna, sledujte
náš web!



Červen 2020

Orlická galerie
Turistický odznáček
13. 6.
výtvarná dílna, od 10 do 16 hodin
Každý správný turista musí mít svůj odznak. Přijďte si je-
den takový vyrobit do Orlické galerie. Fantazii se meze ne-
kladou a odznáček může mít různou podobu.

Jiří Karel Heřman (1892–1969) – Ateliér plný pohody
19. 6. ⇒ 13. 9.
výstava, vernisáž 19. 6. od 17 hodin
Životní příběh Jiřího Karla Heřmana byl zvláštní: rodák
z Paříže, poté Pražan, kde mj. studoval na AVU. Ve 20. le-
tech našel zalíbení na Moravě (nejen umělecké, ale také
osobní) a od 1930 se usadil trvale v Uherském Hradišti.
Malíř, kreslíř, ale také kustod umělecké sbírky Slováckého
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muzea. Jeho díla jsou početně zastoupená převážně v sou-
kromých sbírkách, ale nacházíme je i v různých institucích.
V širokém námětovém záběru se stal výtvarným kroni-
kářem někdejší podoby Uherskohradišťska a jihovýchodní
Moravy.

Igor Chmela – Sirkoň
19. 6. ⇒ 13. 9.
výstava, vernisáž 19. 6. od 17 hodin
Výstava fotografií divadelního a filmového herce, který si
vyrobil cameru obscuru z krabičky od sirek a její pomocí
nafotil celý soubor Divadla na zábradlí. Fotografie s neza-
pomenutelnou divadelní atmosférou na výstavě doplní i ty,
které Igor Chmela fotí v soukromí či ve městě – zajímavé
portréty, lidi nebo místa. Výstava je součástí divadelního
festivalu Poláčkovo léto.

Břetislav Malý (1985) – Sjednocující pocit
19. 6. ⇒ 13. 9.
výstava, vernisáž 19. 6. od 17 hodin
Malíř a výtvarník, který se zabývá významem a vztahem
barev nejen vůči sobě samým, médiu obrazu nebo objektu,
ale i divákovi. Instalace objektů, jejichž barevnost se pro-
měňuje nejen vzhledem ke světlu, ale i pozorovateli, který
je míjí, bude jistě působivým zpestřením pro milovníky
umění.

Sirkoň
19. 6. ⇒ 25. 10.
edukativní program
Víš co je camera obskura? Chceš mít originální fotky z do-
volené? Vyrob si jednoduchý foťák, který budešmít stále po
ruce a zachytíš neopakovatelnou atmosféru okamžiku! In-
spiruj se výstavou Igora Chmeli. Edukativní program k vý-
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stavě známého divadelního i filmového herce, který si vy-
robil vlastní cameru obscuru z krabičky od sirek.

Muzeum krajky Vamberk
Módní přehlídka – Krajkářské slavnosti 2020
26. 6.
vernisáž s módní přehlídkou 26. 6. 2020 od 19 hodin
Vernisáž výstavy Emilie Paličková a pokračovatelé I. spo-
jená s módní přehlídkou prací studentů Vyšší odborné
školy textilních řemesel a Střední uměleckou školou řeme-
sel. Hostem na přehlídce budou studenti Střední školy pro-
pagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, kteří zde před-
staví své práce.
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Týniště nad Orlicí
Letní botanická vycházka v Týništi nad Orlicí
12. 6.
exkurze, začátek od 15 hodin
V pátek 12. června 2020 chystáme ve spolupráci s měst-
skou knihovnou v Týništi nad Orlicí další vycházku s bota-
nikem Janem Doležalem. Po domluvě s účastníky bude vy-
brána vhodné místo setkání a trasa, o které budou zájemci
včas informováni na webových stránkách muzea.

Synagoga
Vědecké čtvrtky
4. 6. 11. 6.
přednáška
Cyklus popularizačních přednášek představujících známé
i neznámé otázky vědy v podání předních českých vědců
a odborníků. Témata přednášek budou upřesněna, sledujte
náš web!
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Orlická galerie
Prázdninové výtvarné dílny v Orlické galerii, 1. cyklus
8. 7. 9. 7. 10. 7. 11. 7.
výtvarná dílna, od 10 do 16 hodin
Prázdniny jsou úžasným časem pro fantazii a tvoření.
Přijďte do Orlické galerie strávit čtyři dny plné zkoušení
různých výtvarných technik. Ve středu na nás čeká hravý
linoryt, ve čtvrtek pak jemnost suché jehly. V pátek se bu-
deme věnovat fotografiím a vyrobíme si svou cameru ob-
scuru. Na závěr si v sobotu vyzkoušíme svázat vlastní knihu
pomocí japonské vazby. Možnost zakoupení zvýhodněné
vstupenky na cyklus dílen.
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Orlická galerie
Prázdninové výtvarné dílny v Orlické galerii, 2. cyklus
19. 8. 20. 8. 21. 8 22. 8.
výtvarná dílna, od 10 do 16 hodin
Prázdniny jsou úžasným časem pro fantazii a tvoření.
Přijďte do Orlické galerie strávit čtyři dny plné zkoušení
různých výtvarných technik. Ve středu na nás čeká hravý
linoryt, ve čtvrtek pak jemnost suché jehly. V pátek se bu-
deme věnovat fotografiím a vyrobíme si svou cameru ob-
scuru. Na závěr si v sobotu vyzkoušíme svázat vlastní knihu
pomocí japonské vazby. Možnost zakoupení zvýhodněné
vstupenky na cyklus dílen.

Muzeum krajky Vamberk
Tvořivá dílna ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF
na téma „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“
15. 8.
tvořivá dílna, od 10 do 16 hodin, zahrada MKV
Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ již trvá několik
let a účastnily se ho mnohé organizace, ale svými panen-
kami přispěly i slavné osobnosti. Každá z panenek předsta-
vuje jedno skutečné dítě z rozvojové země. To bude z utr-
žených peněz z prodeje panenky proočkováno proti šesti
hlavním dětským smrtelným chorobám.

Emilie Paličková a pokračovatelé II.
26. 8. ⇒ 31. 12.
výstava
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká
škola textilních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let půso-
bení. Výstava bude věnovaná tvorbě žáků Emilie Paličkové
a dalších pedagogů.



Srpen 2020

Synagoga
Den židovských památek
9. 8.
kulturní program, od 9 do 16 hodin
Celostátní akce, při které jsou otevřeny zrekonstruované
židovské památky, pro zájemce je vstup zdarma



Září 2020

Orlická galerie
Podmalba na skle
12. 9.
výtvarná dílna, od 10 do 16 hodin
Lidové podmalby zdobily a chránily každou chalupu, kap-
ličku nebo venkovský kostel. Přijďte si vyzkoušet tuto tech-
niku malby na sklo za studena do Orlické galerie. Během
dílny bude možné shlédnout vystavené podmalby na skle
z muzejních depozitářů.

Orlický salon ’20 – Velké ženy z malé země
18. 9. ⇒ 25. 10.
výstava, vernisáž 18. 9. od 17 hodin
Tradiční podzimní výstava představí tři výtvarnice – Denisu
Proškovou, která se kromě ilustrací věnuje i psaní a vytvá-
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ření autorských knih, Markétu Zlesákovou malířku velko-
formátových obrazů zátiší s průhledy do krajin, ale také
se věnuje grafice a designu, a Dagmar Junek Hamsíkovou,
která se představí svými obrazy, jež vznikaly v Rokytnici
v Orlických horách. Výstava je nazvána podle knihy Velké
ženy zmalé země, které právě ilustrovala Denisa Prošková.

Miroslav Holý – Slatinský rok
18. 9. ⇒ 25. 10.
výstava, vernisáž 18. 9. od 17 hodin
V cyklu Slatinský rok, namalovaném v letech 1958–1961,
na obrazech dvanácti měsíců sledoval malíř v lyrickém
okouzlení proměnu krajiny milované Slatiny nad Zdobnicí –
stromořadí, chalupy i mostek přes řeku Zdobnici. Zápůjčka
z majetku dědiců.

Příběh Věry Jičínské (1898–1961)
18. 9. ⇒ 25. 10.
výstava, vernisáž 18. 9. od 17 hodin
Výstava pozoruhodného díla výtvarnice, která strávila řadu
let ve společnosti našich předních umělců v Paříži a v roce
1926 odcestovala s Ursulou Hobhousovou do Bretaně. Poz-
ději malovala v Camaretu i s Janem Zrzavým. Následně trá-
vila léta v Praze, Dobrušce a Orlických horách. Oleje, pas-
tely i grafiky s pochopením zapůjčilo Vlastivědné muzeum
v Dobrušce a Nadace Věry Jičínské.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Vyrob si svého draka!
26. 9.
tvořivá dílna, od 10 do 17 hodin
Podzim je tradičním časem pouštění draků. V minulosti si
děti draky běžně vyráběli samy. Navažte v Sýpce na tuto
tradici a vyrobte si svého vlastního papírového draka.



Září 2020

Rychnov n. K.
Výstava kaktusů a sukulentů v Rychnově nad Kněžnou
12. 9. ⇒ 15. 9.
výstava, od 9 do 17 hodin
V polovině září 2020 Vás pozveme na výstavu kaktusů a su-
kulentů, která proběhne v Domě zahrádkářů na Poláčkově
náměstí. K vidění bude více jak tisíc exemplářů z celého
světa, především však z Argentiny, Mexika aMadagaskaru.
Výstava je pořádána ve spolupráci s místním Klubem kak-
tusářů.

Týniště nad Orlicí
Podzimní botanická vycházka v Týništi nad Orlicí
25. 9.
exkurze, začátek od 15 hodin
Na závěr botanické sezony v průběhu měsíce září bude
ve spolupráci s městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí
uspořádána botanická vycházka pod vedením muzejního
botanika Jana Doležala. Místo setkání a trasa exkurze bude
včas ohlášena na webových stránkách muzea.



Říjen 2020

Orlická galerie
Ukládání se k zimnímu spánku aneb loučení s výstavní se-
zonou
říjen

kulturní program, termín bude upřesněn
Loučení s výstavní sezonou – autorské čtení. Setkání s ma-
lířkou, ilustrátorkou, spisovatelkou a autorkou několika za-
jímavých knih pro děti i dospělé Denisou Proškovou.

Výtvarná dílna na dané téma
17. 10.
výtvarná dílna, od 10 do 16 hodin
Galerie nemusí být pouze prostorem, kde jsou vystavována
umělecká díla, ale je také místem, kde není nutné mít z vý-
tvarného umění strach. Přijďte si proto s námi „zatvořit“
a užít si krásné chvíle s uměním.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Dušičky v Sýpce
31. 10.
tvořivá dílna, od 10 do 18 hodin
Dušičky, stejně jako populární halloween, jsou prastarými
svátky s kořeny pravěkém keltském svátku samhain. Pů-
vodní zvyk zapalovat ohně se transformoval v rozžíhání
světel v dlabaných lucernách - v našich zemích obvykle
z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.



Listopad 2020

Týniště nad Orlicí
Shrnutí botanických vycházek za rok 2020
26. 11.
přednáška, od 17 hodin
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 proběhne ve výstavním sále
Městské knihovny v Týništi nad Orlicí shrnutí botanických
vycházek spojené s přednáškou botanika Jana Doležala
a promítáním fotografií ze třech uplynulých výprav za po-
znáváním přírody. Přednášející: Jan Doležal

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Vítání adventu v Sýpce
28. 11.
tvořivá dílna, od 10 do 17 hodin
Sobota předcházející první adventní neděli je v Sýpce již
tradičně ve znamení výroby adventních věnců.



Prosinec 2020

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Rokytnický vánoční jarmark
5. 12.
kulturní program, od 13 do 17 hodin
Jarmark je v Rokytnici v Orlických horách již mnoho let ob-
líbenou kratochvílí předvánočního času. Zboží s vánoční té-
matikou, lidové zvyky, široká nabídka občerstvení, hudební
vystoupení, vánoční dílničky - to vše zde čeká na návštěv-
níky.



Přehled průběhu výstav v roce 2020

Únor
•Čechoslováci v boji za vlast

Březen
•Čechoslováci v boji za vlast

Duben
•Ve zdravém těle zdravý duch.
Počátky sportu a turismu v Po-
dorlicku
•Malíři Orlických hor a Podor-
licka
•Michal Burget: Krajiny zítřka
•Ludvík Nedvídek: Tauroma-
chie
•Jiří Samek: Do hloubky – výběr
z grafické tvorby
•Čechoslováci v boji za vlast
•Československé legie 1914-20

Květen
•Ve zdravém těle zdravý duch.
Počátky sportu a turismu v Po-
dorlicku
•Malíři Orlických hor a Podor-
licka
•Michal Burget: Krajiny zítřka
•Ludvík Nedvídek: Tauroma-
chie
•Jiří Samek: Do hloubky – výběr
z grafické tvorby
•Čechoslováci v boji za vlast
•Emilie Paličková a pokračova-
telé I

Červen
•Ve zdravém těle zdravý duch.
Počátky sportu a turismu v Po-
dorlicku

•Malíři Orlických hor a Podor-
licka
•Michal Burget: Krajiny zítřka
•Ludvík Nedvídek: Tauroma-
chie
•Jiří Samek: Do hloubky – výběr
z grafické tvorby
•Jiří Karel Heřman (1892 –
1969): Ateliér plný pohody
•Igor Chmela: Sirkoň
•Břetislav Malý (1895): Sjedno-
cující pocit
•Emilie Paličková a pokračova-
telé I

Červenec
•Ve zdravém těle zdravý duch.
Počátky sportu a turismu v Po-
dorlicku
•Malíři Orlických hor a Podor-
licka
•Jiří Karel Heřman (1892 –
1969): Ateliér plný pohody
•Igor Chmela: Sirkoň
•Břetislav Malý (1895): Sjedno-
cující pocit
•Emilie Paličková a pokračova-
telé I

Srpen
•Ve zdravém těle zdravý duch.
Počátky sportu a turismu v Po-
dorlicku
•Malíři Orlických hor a Podor-
licka
•Jiří Karel Heřman (1892 –
1969): Ateliér plný pohody
•Igor Chmela: Sirkoň
•Břetislav Malý (1895): Sjedno-
cující pocit



Přehled průběhu výstav v roce 2020

•Emilie Paličková a pokračova-
telé I
•Emilie Paličková a pokračova-
telé II

Září
•Ve zdravém těle zdravý duch.
Počátky sportu a turismu v Po-
dorlicku
•Malíři Orlických hor a Podor-
licka
•Jiří Karel Heřman (1892 –
1969): Ateliér plný pohody
•Igor Chmela: Sirkoň
•Břetislav Malý (1895): Sjedno-
cující pocit
•Orlický salon ‘20: Velké ženy z
malé země
•Miroslav Holý: Slatinský rok
•Příběh Věry Jičínské (1898 –
1961)
•Emilie Paličková a pokračova-
telé II

Říjen
•Ve zdravém těle zdravý duch.
Počátky sportu a turismu v Po-
dorlicku
•Malíři Orlických hor a Podor-
licka
•Orlický salon ‘20: Velké ženy z
malé země
•Miroslav Holý: Slatinský rok
•Příběh Věry Jičínské (1898 –
1961)
•Emilie Paličková a pokračova-
telé II

Listopad
•Emilie Paličková a pokračova-
telé II

Prosinec
•Emilie Paličková a pokračova-
telé II



Kontakty

Muzeum a galerie Orlických hor
Jiráskova 2, 516 01 (býv. kasárna)
Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450
e-mail: moh@moh.cz www.moh.cz

Hlavní výstavní prostory
MGOH
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01
Rychnov na Kněžnou
Tel.: 494 534 015
e-mail: moh@moh.cz

Orlická galerie
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 Vam-
berk
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
Rychnov nad Kněžnou
Fischerova 602, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 450
e-mail: moh@moh.cz

Uvedený program se může v průběhu roku
změnit. Sledujte aktuální informace o připravo-
vaných akcích na našich webových stránkách
www.moh.cz a Facebooku, nebo se přihlaste
k odběru novinek na emailu pozvanky@moh.cz




