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Městské muzeum v Žamberku získalo 
2. místo v soutěži Muzeum roku 2017

Dne 17. května 2018 byla ve Smetanově síni Obecního domu v Praze vyhlášena ocenění ve 
všech soutěžních kategoriích XVI. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis 2017. Tři katego-
rie, Muzejní výstava roku 2017, Muzejní publikace roku 2017, Muzejní počin roku 2017 hodnotila  
odborná porota. V kategorii Muzeum roku hlasují výhradně návštěvníci, a právě oni rozhodli o druhém  
místě pro Městské muzeum Žamberk, které se tak stalo druhým nejlépe hodnoceným muzeem 
v celé České republice.

Ve III. ročníku soutěže Muzeum roku byla oceněna tato muzea:
1. místo Regionální muzeum Mělník
2. místo Městské muzeum Žamberk
3. místo Regionální muzeum Mělník – skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka

Druhý den, 18. května, byl v Galerii moderního umění v Hradci Králové zahájen Festival muzejních 
nocí, kde byly prezentovány výsledky XVI. ročníku Gloria musaealis 2017 a III. ročníku soutěže 
Muzeum roku 2017. Mezi pozvanými bylo také Městské muzeum v Žamberku, kterému pogratulo-
val za skvělé II. místo hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.
Tohoto významného ocenění si velice vážíme právě proto, že dokládá vztah návštěvníků k našemu 
muzeu. Lidé hlasovali formou on-line ankety a svým hlasem vyjádřili dobrý pocit z návštěvy muzea. 
Mnohokrát děkujeme všem návštěvníkům za jejich podporu!
z                                                                                                                   Za Městské muzeum v Žamberku Mgr. Petr Hažmuka, ředitel muzea

Na pozvání dětského pěveckého 
sboru Viola navštíví ve dnech 
13.-16. června naše město Chór 
Dziecięcy Miasta Łodzi. 
Viola navázala s tímto sborem 
spolupráci v minulém roce  

a koncem června Lodž také navštívila.  
Setkali jsme se s velmi přátelským přijetím 
a zažili společně krásné chvíle nejen při 
koncertech, ale i během pestrého kulturní-
ho programu, který pro nás naši hostitelé 
připravili.
Ve sboru zpívá kolem 40 dětí ve věku 7 až 15 let. 
Od poloviny roku 2015 je reprezentativ-
ním městským sborem, který je pod zášti-
tou primátora města Lodže. Repertoár sboru 
tvoří jak stará duchovní hudba, tak také skladby 
moderní. Mladí zpěváci mají bohaté zkušenosti 
nejen z koncertních síní a chrámů, ale rovněž  
z divadelních a operních pódií. Nedávno vy-
stupovali na scéně Velkého divadla v Lodži. 
Kromě svého města a jeho okolí vystupují také 
v zahraničí. Zpívali například v Norimberku, 

v Berlínské národní opeře nebo ve Stuttgartu, 
kde spolupracovali s místní filharmonií na pro-
vedení skladby britského skladatele Benjamina 
Brittena „War Requiem“. Sbormistrem sboru je 

Dětský pěvecký sbor z polské Lodže v Žamberku pan Waldemar Sutryk. V Žamberku vystou-
pí polští zpěváci jako hosté Jarního koncertu 
pěveckého sboru Viola ve čtvrtek 14. 6. 2018 
od 18:00 hodin v kostele svatého Václava. 
Všichni jste srdečně zváni.
z  Jaromír Žejdlík, sbormistr
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EMA 2018 
aneb 

ZTRACENI V ŽAMBERKU
Road dance show TS Neon a jejích hostů.  
Vydejte se spolu s tanečníky po známých 

i neznámých místech jednoho malého 
městečka pod Orlickými horami... 
EMA 2018 se uskuteční ve dnech 
20. a 22. června od 18:00 hodin.
v Divišově divadle v Žamberku 
Vstupenky bude možné zakoupit 

v MKP FIDIKO od 31. května 2018.


