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Vánoční koledování - Ohlédnutí za vánoční výstavou 
V adventním čase jsme návštěvníky muzea pozvali na vánoční koledování  
a snad jsme se trefili do jejich noty. Inspirovali jsme se 200. výročím od prvního 
provedení nejznámější vánoční písně na světě s názvem Tichá noc. 

Výstava byla prostoupena nejen betlémy, ale  
i figurkami muzikantů z kukuřičného šustí nebo 
andělíčky, kteří hráli na různé hudební nástroje – 
tahací harmoniku, Panovu flétnu, příčnou flétnu 
apod. Poznávali jsme staré tradice a zvyky a připo-
menuli jsme si žamberského rodáka Petra Ebena 
(*22.1.1929 – 24.10.2007), který napsal s Iljou Hur-
níkem „Tanec oříšků“ a vyzkoušeli si, co si asi oříšky 
mohou povídat (kokosy, vlašské ořechy, pistácie…). 
Především dospělí hádali vonící plody kdoule  
(staré babičky si je dávaly do prádla nebo z nich 
dělaly výbornou zavařeninu) nebo plody magnó-
lie. Mimochodem jeden z vánočních pokrmů 
se jmenuje „muzika“, bylo to rozvařené ovoce  
(křížaly) – jakýsi kompot ze sušených jablek, hru-
šek, švestek. Překvapením byla otázka, jestli před 
sto lety znaly děti v Čechách banány, mandarinky,  

pomeranče, kokos, a nebo rozinky, nebo jak se 
jmenují jednotlivé druhy ořechů, která jsou asi 
původní česká vánoční cukroví kromě oblíbených 
perníčků nebo kdo si mohl koupit jedlé kaštany. 
Letošním vylosovaným výhercem soutěžení na 
téma „Jaká je Vaše nejoblíbenější vánoční kole-
da“ se stala paní Martina Štelbaská ze Žamberka, 
která přišla do muzea s malou Eliankou a před 
Vánocemi si převzala krásnou zasněženou perní-
kovou chaloupku. Očekávali jsme hodně odpovědí  

s koledou Tichá noc, ale jejich oblíbenou koledou 
je Nesem vám noviny (tu a mnoho dalších jste si 
mohli vyhledat ze Staročeského koledníčku, zapůj-
čeného z městské knihovny). Vánoční stromečky 
mám darovaly Parishovy lesy a ozdobily školní dru-
žiny, moc děkujeme a poděkování patří i našim dal-
ším zapůjčitelům, dárcům, prodejcům, soutěžícím, 
pedagogům a návštěvníkům, kterých letos přišlo 
746. Děti na koledě natáčel Český rozhlas Pardubice 
s dětmi ze školy v Neratově, odvysílala se repor-
táž Vánoční koleda a pokud jste v předvánočním  
shonu nestihli přijít, máte možnost zase příští rok, 
kdy bude XX. vánoční výstava věnována betlémům.
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Vlaďka Šulcová

Informace organizací

 

Městská knihovna Žamberk 

Vás srdečně zve na výstavu obrazů 

autorky 

Lenky Jílkové 

HARMONIE DOMOVA 
Výstava potrvá od 14.1. do 8.3. 2019. 

 

V rámci této výstavy proběhne 
relaxační tvořivý podvečer, 

který se uskuteční v úterý 5. března 2019 
od 17 hodin. 

 

Přijďte si namalovat ke svátku žen vlastní obrázek, 
připravený pro zarámování, technikou malování na 

hedvábí a vybrat si ze široké nabídky předkreslených 
motivů (šablon) mandal. Tato technika nevyžaduje 

žádné předchozí výtvarné dovednosti. Míchání barev 
na přání. Speciální výklad barev a tvarů v ceně. 

Individuální přístup, bylinkový čaj a káva k dobré 
pohodě. Malý dárek. Cena včetně materiálu 700 Kč. 

Registrace a informace již nyní v městské knihovně, tel. 
465614663,721596726 

 

Výstavu zahájil dětský pěvecký sbor Viola Žam-
berk, který oslavil již 30 let od svého založení. 
V přízemí muzea byla připravena výstava foto-
grafií z jejich starších vystoupení v muzeu, vzpo-
mínalo se i na vánoční písně v podání sborů Corale  
a Korálky, Vlaštovičky a koledy žáků ZUŠ zahra-
né na různé hudební nástroje. Nad schodištěm  
i v expozici byla k vidění spousta krásných obráz-
ků a prací dětí ze škol a mateřských školek na téma 
vánoční koledování. Výstava v 1. patře představila 

starou tradici koled od štědrovečerního chození 
s koledním betlémem ve skříňce, přes tzv. štěpán-
skou koledu až po tříkrálové koledování. V nových 
vitrínách byly vystaveny hudební nástroje z na-
šich muzejních sbírek a ze sbírek Muzea Orlických 
hor v Rychnově nad Kněžnou, jako např. trumšajt, 
kobza, dudy, lyra, harmonium, různé druhy citer,  
zvonkohra, buben, lesní roh, klarinety, flétny, 
trompeta i trubka, foukací harmonika, píšťalky, 
tympány z kostela sv. Václava v Žamberku a také 
stará dřevěná píšťala z varhan. Dudy mohly děti 
najít v mechanickém betlému pana Jedličky ze 
Žamberka, řekli jsme si, co je to flašinet, netypic-
kým nástrojem byla vystavená harfa a harfistka 
v betlému pana Šafáře z Lukavice. Někdo netu-
šil, že uvnitř klavíru nebo harmonia jsou struny.  
Naopak všichni poznali housle nebo kytary, rol-
ničky, zvonečky, činelky, tamburínu, dřívka, trian-
gl, xylofon, pro který máme krásný český název 
zvonkohra, a další. Na některé nástroje zapůjčené 
ze ZUŠ si mohli návštěvníci zahrát a u toho zazpí-
vat i koledu, nebo si otevřít dvě hudební přáníčka.  


