TISKOVÁ ZPRÁVA
Ze dne 4. prosince 2019
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí pojedou tři králové na velbloudech!
Do Ústí nad Orlicí přijedou v neděli 12. ledna tři králové na živých velbloudech. Vyrazí
v 15:30 hodin od ZŠ Bratří Čapků a poté spolu s dalšími členy průvodu projdou městem
až ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde se pokloní malému Ježíškovi.
„Budeme rádi, když se k průvodu připojí co největší počet osob. Důležité ale je, aby se účastníci
správně oblékli. Přejeme si, aby členové průvodu svým vzezřením navodili atmosféru známou
například z Alšových betlémů“, uvádí Radka Vašková, členka spolku historického šermu
Honorata, který je hlavním organizátorem akce. Na jak početný zástup se město může těšit, se
tedy teprve ukáže, už teď je ale jisté, že kromě tří králů půjdou městem i trubači, ponocný,
bubeníci spolku Mortem, členové spolku Honorata v historických kostýmech, hudebníci souboru
Jitřenka, děti z tříkrálové sbírky a žáci ze školního sboru, který svým zpěvem akci zahájí.
Kudy tři králové se svým doprovodem půjdou? Od školy ZŠ Bratří Čapků přes ulice Polská,
17. listopadu a Smetanova do zahrady Hernychovy vily. Tam se jádro průvodu občerství a poté
znovu seřadí. V 17:00 hodin se zapálenými pochodněmi vyrazí přes ulice Příkopy a T. G.
Masaryka na Mírové náměstí. Zde u domu č. p. 7 zahrají trubači a průvod se vydá ke kostelu
poklonit Jezulátku.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a za přispění
Pardubického kraje. O jejím rozsahu vypovídá i počet institucí podílejících se na přípravách.
Kromě pořádajícího spolku Honorata, také město Ústí nad Orlicí a římskokatolická farnost –
děkanství Ústí nad Orlicí, spolek Mortem, ZŠ Bratří Čapků, ZUŠ Jaroslava Kociana Tříkrálová
sbírka Charity a samozřejmě Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. Ostatně právě na facebookové
stránce muzea naleznete nejen program akce, ale i návod, jak se na ni správně obléct.
Kromě Ústí nad Orlicí navštíví během druhého lednového víkendu tři králové i města Letohrad,
Dolní Dobrouč a Lanškroun. Zásluhou spolku Honorata a spolupracujících institucí tak nejspíš
vzniká nová, divácky atraktivní tradice.
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