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Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Předvánoční muzejní kafe

Poslední letošní díl z cyklu Muzejní kafe proběhne ve čtvrtek 6. prosince 2018
v  Hernychově  vile.  Adventní  doba  s  sebou  přinese  setkání  na  vánoční  téma.
Muzejníci seznámí návštěvníky se zvyky a tradicemi spojenými s vánočním časem,
a přitom samozřejmě nesmí chybět káva.

Na  rozdíl  od  předešlých  akcí  z  tohoto  cyklu  navštíví prosincové  Muzejní  kafe
zajímavých osobností hned několik. V Hernychově vile stráví celý den, a nejen podvečer,
jak tomu bývalo zvykem dosud. Dopolední program začne v 8:00 hodin, odpolední pak
ve 13:00 a dveře muzea se zavřou v 17:30 hodin.

Dopolední aktivity Městské muzeum nabízí především žákům místních škol, ale těší
se  i na návštěvníky  z  řad  veřejnosti.  Všichni  příchozí  mohou  nahlédnout  do  své
budoucnosti  při  lití  olova  nebo  vyzkoušet  svoji  zručnost  při  výrobě  vánočních  ozdob
a dekorací z různých materiálů. „Vytvořte si v našem muzeu papírové a korálkové ozdoby
nebo stavby z dřívek a sušeného ovoce. Chcete-li překvapit své nejbližší milým dárkem,
pak neváhejte a vyrobte si u nás svíčku z parafínu či včelího vosku,“ láká do vánočních
dílen muzejní pedagožka Dana Morávková.

Prostory vily provoní Milan Puš, který přímo v muzeu upeče staročeské vytlačované
perníky. Spolu s ním své umění předvede umělecký řezbář František Havlík. Oba pánové
s návštěvníky rádi promluví o svých řemeslech a výrobcích, které mohou dobře posloužit
jako pěkný vánoční dárek.

Inspiraci pro Štědrý den nabídne ředitel muzea a etnograf Radim Urbánek krátkou
besedou o variantách historických vánočních stromků, která během dne zazní opakovaně.

Muzejního „kafe“ se hosté dočkají v odpoledních hodinách. Kdo chce, může k němu
na  ukázku  i  ochutnávku  donést  své  vánoční  cukroví.  V  chladném  prosincovém  dni
návštěvníky zahřejí i další teplé nápoje včetně oblíbeného vánočního punče.

„Přijďte si k nám užít klidné chvíle nad šálkem kávy. Naladíte se na vánoční notu
a naberete síly, které se vám v následném předvánočním shonu budou jistě velmi hodit,“
srdečně zve Dana Morávková všechny ty, kteří chtějí zažít vánoční atmosféru.
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