TISKOVÁ ZPRÁVA
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Hra na zahradě Hernychovy vily
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí v uplynulých měsících přivedlo k životu
několik zajímavých novinek. V Hernychově vile i v jejím okolí se tak zabaví děti,
ale i jejich rodiče. Všechny projekty si našly své zájemce jak z řad turistů, tak
i místních, a jistě nepřekvapí, že tedy i nadále pokračují.
Od května letošního roku mohou především malí návštěvníci muzea pátrat v jeho
útrobách spolu s paní továrníkovou Helenou Hernychovou po ztracených předmětech.
Zájemci si na pokladně nejprve vyzvednout hrací kartu s úkoly. Poté, co pátraní
úspěšně dokončí, odevzdají ji na stejném místě a za to obdrží drobnou odměnu.
V květnu se také povedlo uvést do provozu první z interaktivních naučných stezek
po architektonických zajímavostech v městě Ústí nad Orlicí. Na sloupech veřejného
osvětlení se nyní nachází čtvercové destičky s QR kódy po jejichž naskenování
mobilním telefon vám příjemný hlas Jiřího Zajíčka prozradí informace o blízko stojící
stavbě. Jednotlivé tematické stezky jsou rozlišeny barevnými rámečky destiček s kódy
a ke každé stezce existuje také papírová brožurka s texty, kterou si můžete vyzvednout
na několika místech ve městě, například v informačním centru, v restauraci DOMINO,
nebo v Hernychově vile.
Ve vile si můžete vyzvednout také deskové hry v zahradní úpravě. Ty si následně
odnesete na zahradu, která obklopuje secesní vilu. V altánu, nebo jen na trávě se pak
můžete utkat v dámě, mlýnu, nebo třeba piškvorkách. Kromě her si chvíle na zahradě
Hernychovy vily můžete zpříjemnit také četbou krásných a poučných komiksů. „Naše
lavičkové komiksy vypráví příběhy vztahující se k historii Ústí nad Orlicí. Přečíst si tak
můžete příběh o osudu kriminálníka Planičky a jeho orloje, nebo o soše bubeníka,
kterou zná každý Oušťák,“ prozrazuje Veronika Bílek Fadrná, jedna z autorek textů.
Výtvarně příběhy ztvárnila mladá ilustrátorka Zdeňka Kudrnová, jejíž výstavu jste mohli
navštívit v letošním roce v Hernychově vile, a která nyní pracuje například na poštovní
známce s vyobrazením Pražského Jezulátka.
Kromě těchto projektů se muzejníci samozřejmě věnují i obvyklým činnostem jakými
jsou přípravy výstav. Momentálně chystají výstavu retroher a v Galerii pod radnicí se
připravuje další ročník Ústeckého výtvarného salonu.
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