TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 28. ledna 2019
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Celé století zachraňují životy
Naše republika své kulaté narozeniny již oslavila a nyní sto svíček na dort
chystá Český červený kříž. Jeho československá – později česká – pobočka své sté
výročí vzniku oslaví 6. února. Ke gratulantům se připojuje i Městské muzeum v Ústí
nad Orlicí. Jako dárek představí výstavu věnovanou historii české národní
společnosti mezinárodního hnutí Červeného kříže. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
31. ledna od 17:00 hodin. Výstava potrvá až do 24. března 2019.
Výstava je putovní a orlickoústecké muzeum ji připravilo ve spolupráci s oblastním
spolkem ČČK Ústí nad Orlicí. Jeho zástupci přijdou na vernisáž, kde jim Alice
Masaryková – dcera Tomáše Garrigue Masaryka, ale zejména první předsedkyně
Československého červeného kříže předá nový prapor, který slavnostně posvětí místní
děkan P. Vladimír Brokeš.
„V rámci samotné výstavy proběhnou čtyři krátké kurzy první pomoci. Dva z nich
v únoru a dva v březnu. Jejich vedení zajistí pověření členové oblastního spolku Českého
červeného kříže Ústí nad Orlicí a určeny budou všem zájemcům o danou problematiku“,
doplňuje informace o doprovodném programu autor výstavy Zdeněk Skalický.
Čtvrteční vernisáží odstartuje i výstava Krajinka v zimním hávu. „Těšit se můžete
na nové přírůstky z depozitáře výtvarného umění i na díla, která nebyla vystavena nikdy
dřív“, láká k návštěvě autorka této výstavy Dana Morávková. Název akce napovídá, že
návštěvník si sněhovou nadílku, podobnou té letošní, může vychutnat i v teple výstavních
prostor. Nalezne zde např. díla Zdeňka Brožka, Jaroslava Čady nebo Karla Kindla.
Ať už Vás zajímá výtvarné umění nebo historie Červeného kříže, v Městském
muzeu v Ústí nad Orlicí Vás jistě potěší. Neváhejte a využijte letošní studený únor
k návštěvě Hernychovy vily.
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