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Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 

 

Muzejní kafe s ústeckou cyklistikou 
 

Máte rádi historii, ale je Vám líto trávit krásné jarní dny uvnitř muzea? Pak 

navštivte akci Muzejní kafe s ústeckou cyklistikou, kterou ve čtvrtek 24. dubna 

2019 uspořádá Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. Sraz je v 15:00 hodin před 

Hernychovou vilou, kde odstartuje okružní cyklojízda. V jejím cíli na parkovišti 

před výpravní budovou stanice Ústí nad Orlicí město dostanete kávu 

a poslechnete si povídání o dějinách cyklistiky v Ústí nad Orlicí. 

 

„Je to vůbec poprvé, kdy se s muzejním kafem vydáváme ven za zdi Hernychovy vily. 

Na pořádání akce se velmi aktivně podílí spolek Rozhoupej město a i díky tomu 

můžeme akci takto pojmout“, uvádí ředitel muzea Radim Urbánek. Program začne 

v 15:00 hodin před Hernychovou vilou. Odtud se všichni příchozí vydají na okružní 

cyklojízdu po Ústí nad Orlicí a okolí, během které se zastaví u zajímavých 

technických památek – dopravních objektů. Krátká trasa je vhodná i pro rodiny 

s dětmi. Cílem cyklojízdy je výpravní stanice Ústí nad Orlicí město. 

 

Druhá část programu proběhne na parkovišti před výpravní budovou. Začíná v 17:00 

hodin a na návštěvníky čeká káva nebo čaj spolu s povídáním o cyklistice v Ústí nad 

Orlicí. Při tom nebudou chybět vítězové několika ročníků 24 hodin na kole. Besedu 

muzejníci zakončí několika zajímavostmi o samotné výpravní budově. 

 

Muzeum chce nabídnout všem zájemcům možnost spojit fyzickou aktivitu s aktivitou 

duševní. Z toho důvodu pořádá akci, při které se návštěvníci dozvědí informace 

o svém městě, setkají se lidmi s podobnými zájmy a třeba i naváží nová přátelství. 
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