
PROGR AM LEDEN 2016
přednášky | koncerty | vernisáže

6. 1. / ST / 17.00 h
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Koncert pořádá Oblastní charita Ústí nad Labem v rámci Tříkrálové sbírky.                   
Zpívají žáci Základní umělecké školy Evy Randové. 
Vstupné dobrovolné

6. 1. / ST / 17.00 h
KRAJINA PÍSKOVCŮ A ROZEKLANÝCH SKAL
Přednáška RNDr. Zuzany Vařilové, Ph.D. o geologické stavbě oblasti a typické 
geomorfologii, o vzniku pískovců i jejich změnách, skalním řícení a vybraných 
zajímavostech neživé přírody Českého Švýcarska.
Vstup volný
qqq

12. 1. / ÚT / 16.00 h
BUDUJEME ŠŤASTNÝ ŽIVOT V ČESKÉM POHRANIČÍ
Přednáška historika Andrease Wiedemanna o nové společnosti v bývalých 
Sudetech po druhé světové válce. Pořádá Collegium Carolinum.
Vstup volný

20. 1. / ST / 17.00 h
FAUNA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Přednáška Ing. Pavla Bendy, Ph.D. o pozoruhodnostech živé přírody a vzácných 
tvorech, kteří často žijí skrytě před zraky běžných návštěvníků národního parku. 
Vstup volný

21. 1. / ČT / 16.00 h
MUZEUM ČTE DĚTEM
Četba pohádek pro děti s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy.                                        
Čte Zdeněk Balcar. 
Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč

21. 1. / ČT / 17.00 h
NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ
Vernisáž výstavy mapující dramatické osudy volyňských Čechů  
v 19. a 20. století. Ve spolupráci s Historicko-dokumentační komisí Sdružení 
Čechů z Volyně a jejich přátel.
Vstup volný

výstavy

od 22. 1. do 20. 3.
NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ
Výstava mapuje dramatické osudy volyňských Čechů v 19. a 20. století.                                           
Ve spolupráci s Historicko-dokumentační komisí Sdružení Čechů z Volyně                             
a jejich přátel.

do 17.1.
PAULE SAVIANO – SHŮRY
Fotografie Newyorčana Paule Saviana představující přeživší bombardování 
nejen Hirošimy a Nagasaki, ale také Drážďan, Ústí nad Labem a jiných měst.

do 14. 2. 
THONET A JEHO SEVEROČESKÉ OZVĚNY
Výstava ohýbaného nábytku slavných značek Gebrüder Thonet, Jacob & Josef 
Kohn a dalších, jež kdysi za Rakouska-Uherska okouzlily celý svět. 

do 3. 4.
ČESKÉ ŠVÝCARSKO OČIMA VÁCLAVA SOJKY
Výstava představující přírodu nejmladšího národního parku prostřednictvím 
unikátních fotografií zdejší krajiny, zvířat a rostlin.

do 3. 4.
STROMY JAKO DOMY
Interaktivní výstava ukazuje, že stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy                      
i zdrojem potravy celé řadě živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je vázána 
řada hub i rostlin.

do 17. 4.
TENKRÁT NA SEVEROZÁPADĚ
Výstava o konci 2. světové války a prvních poválečných měsících v Ústí nad 
Labem  a jeho okolí.

do 17. 4.
ROK 1945 V TISKU
Prezentace knih v muzejní knihovně k výstavě „Tenkrát na severozápadě“.

do 3. 7.
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Legenda o Přemyslu Oráčovi ze Stadic a další Staré pověsti české zhmotňuje 
výpravná výstava, která hravou formou přiblíží bájné příběhy z pohanských dob.

do 31. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH - DIALOG S ČASEM
Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka        
Klause Horstmanna-Czecha.

od 7. 1. do 31. 1.
OBRAZY ANTONÍNA ULRYCHA
Výběr obrazů a kreseb z díla ústeckého výtvarníka Antonína Ulrycha (1913-1997).

od 5. 1. do 31. 1.
EXPONÁT MĚSÍCE – ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ
Letos uplyne padesát let od vydání prvního svazku Ústeckého sborníku 
historického,  jehož vydavatelem je  v současnosti Muzeum města Ústí nad Labem.

Vstupné dle ceníku muzea platí na všechny výstavy dohromady.

otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00 - 17.00 mimo státní svátky
KNIHOVNA | otevřeno od úterý do pátku 9.00 - 17.00 mimo státní svátky

vstupné
základní    |    zlevněné    |    rodinné    |    školní skup.    |    předškolní skup.

              50 Kč          30 Kč          100 Kč           30 Kč                    10 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.

Změna programu je vyhrazena!

kontakt

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3

CZ 40001 Ústí nad Labem

            telefon:        +420 475 210 937
            e-mail:          muzeumusti@muzeumusti.cz 
            web:              www.muzeumusti.cz
            facebook:    www.facebook.com/muzeumusti

Všimli jste si v Českém Švýcarsku zkamenělých pozůstatků 
druhohorního moře? Víte, co je to železivec? Znáte hloubku 
rozsedlinových jeskyní v labském kaňonu? Tušíte, jak se tvoří 
převisy nebo voštiny a proč jsou pískovcové skály v neustálém 
pohybu? Toto vše a ještě něco navíc se dozvíte na této přednášce 
„České Švýcarsko – krajina pískovců a rozeklaných skal“ geoložky 
RNDr. Zuzany Vařilové, Ph.D.
Přednáškový cyklus  s názvem „Krajina Českého Švýcarska“ běží 
od prosince 2015 do března 2016. Jde o doprovodný program 
fotografické a přírodovědné výstavy „České Švýcarsko očima 
Václava Sojky“. Každý měsíc se můžete těšit na dvě přednášky.


