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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 11/2021  

 

O minulosti zlatavého moku v Muzeu krajky Vamberk 
Nejen krajkami je město Vamberk známo. Svou bohatou historii zde má i vaření piva. 

Tu představí nová výstava Spolku přátel historie Vamberk, která vznikla ve spolupráci 

s Muzeem krajky Vamberk. 

Vernisáž výstavy se koná v pátek 3. září 2021 od 17 hodin. 

 

Vamberk má velice bohatou historii. A to nejen tu spjatou s krajkami. Nedávno byla odhalena 

kamenická minulost tohoto města. Nyní Spolek přátel historie Vamberk ve spolupráci 

s muzejníky připravil pro zájemce výstavu věnovanou zlatavému moku tolik oblíbeného u 

našeho národa. „Pivní minulost města Vamberk byla opravdu velice bohatá. Dle zjištěných 

informací sahá nejméně do 16. století, ale možná ještě i dále,“ říká na úvod jeden 

z organizátorů výstavy Jiří Hostinský.  

 

A vařilo se vlastně pivo i ve Vamberku? „Ano, doložené máme hned dva, dnes již bohužel 

zaniklé pivovary. Ve městě existovala také řada hospod,“ doplňuje J. Hostinský. Zaniklým, 

ale i stále existujícím, hospodám bude výstava taktéž věnována. Textová část výstavy bude 

doplněna o celou řadu trojrozměrných předmětů, a to jak ze sbírek Muzea a galerie Orlických 

hor v Rychnově nad Kněžnou, tak z těch soukromých. „Vystaveny budou džbány, korbele, 

podtácky, láhve s litými nápisy, plechovky, reklamní předměty a mnoho dalšího. To vše bude 

dále doplněno o historické fotografie, mapy se zakreslenými hospodami či stavební plány,“ 

upřesňuje Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk. Velkou zajímavostí bude 

též sbírka pivovarských odznaků Reného Kolečka, která je jednou z největších v České 

republice. 

 

Pořadatelé lákají již na samotnou vernisáž výstavy konající se v pátek 3. září od 17 hodin. A 

co zájemce čeká: „Během vernisáže bude pokřtěna kniha „Koloběh piva ve Vamberku aneb 

kde se pivo vařilo, stáčelo, skladovalo a pilo“. Součástí bude také ochutnávka regionálních 

piv z pivovarů Choceň, Rychnov nad Kněžnou a Potštejn,“ říká na závěr Mikuláš Heinrich a 

společně se Spolkem přátel historie Vamberk srdečně zve nejen milovníky zlatavého moku na 

návštěvu výstavy. 

 

Výstava „Pivovary a hospody ve Vamberku aneb kde se pivo vaří, tam se dobře daří, 

kde se pivo pije, tam se dobře žije“ bude otevřena od 4. září do 14. listopadu 2021 

v Muzeu krajky Vamberk. 
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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 

Jiří Hostinský, autor knihy „Koloběh piva ve Vamberku aneb kde se pivo vařilo, stáčelo, 

skladovalo a pilo“, tel. +420 728 509 203 

Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. 

+420 494 534 450, +420 739 961 768 

 


